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108. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 23. 12. 2021 – Vlada RS je na 108. redni seji sprejela spremembo Sklepa 
Vlade Republike Slovenije v zvezi  s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so 
posledica nelegalnih prehodov državne meje, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja 
za leti 2022 in 2023. Vlada RS je dala soglasje k predlogom amandmajev za tretjo 
obravnavo in uskladitvenega amandmaja k predlogu Zakona o debirokratizaciji ter 
določila besedilo predloga Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Vlada RS je 
sprejela tudi odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede 
usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na domu. Vlada 
RS je sprejela tudi Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-
2028 »Vsem družinam prijazna družba« za obdobje 2021-2023 in določila besedilo 
predloga Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2022–2030. Vlada RS je tudi prerazporedila sredstva državnega 
proračuna in bo razdelila za dober milijon mask FFP2. Vlada RS pa je sprejela tudi 
odlok in dva sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja virusa COVID-19 in se seznanila s 
stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 in oceno stroškov testiranja za 
prvo trimesečje 2022. 
 
Spremembe sklepa vlade v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so 
posledica nelegalnih prehodov državne meje 
Vlada RS podaljšuje sklep, s katerim so občin povrnjeni stroški, ki nastanejo kot posledica 
odstranitve odpadkov, ki jih za seboj pustijo ilegalni migranti.  
 
Od januarja do novembra 2021 je Vlada Republike Slovenije stroške  za 22.120 kg 
odpadkov povrnila 11 občinam. V ta namen je bilo izplačanih 36.535,70 EUR.  
 
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih se spreminja 4. točka 13. člena, ki ureja število in vrste 
direktoratov v Ministrstvu za javno upravo.  
 
Zaradi prenosa področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti 
Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo 
v skladu z Zakonom o spremembah Zakona o državni upravi se s črtanjem tretje alineje 4. 
točke 13. člena ukinja Direktorat za informacijsko družbo v okviru Ministrstva za javno 
upravo. 
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V skladu s prehodno določbo Zakona o spremembah Zakona o državni upravi Služba 
Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prevzame naloge na področju 
informacijske družbe in elektronskih komunikacij petnajsti dan po uveljavitvi tega zakona. 
V tem roku Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo od Ministrstva za 
javno upravo prevzame tudi ustrezne javne uslužbence, opremo in dokumentacijo skupaj s 
sorazmernim delom sredstev, ki je v letu uveljavitve tega zakona za ta namen zagotovljen 
v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo. Predlagana uredba začne 
veljati na dan prevzema nalog na področju informacijske družbe in elektronskih 
komunikacij, to je 1. januarja 2022.   
 
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 
Predlog Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 je pripravljen na podlagi 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).  
 
ZIPRS2223 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim 
nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo 
kadrovskih načrtov.   
 
Nadalje določa tudi način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, s čimer 
se želi zagotoviti transparentnost podatkov. S predlogom Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2022 in 2023 se podrobneje predpisujejo način priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih 
virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o 
stanju števila zaposlenih na dan 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra v Informacijski 
sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih 
v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES).  
 
Soglasje k predlogom amandmajev in uskladitvenega amandmaja k predlogu 
Zakona o debirokratizaciji  
Vlada je dala soglasje k predlogom amandmajev za tretjo obravnavo in uskladitvenega 
amandmaja k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Ti odpravljajo notranje neskladje 
predloga zakona zaradi amandmaja k 44. členu, ki je bil sprejet v drugi obravnavi v 
Državnem zboru in se nanaša na Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.    
 
Predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov 
Zakon je nastal na podlagi Analize nadomestitve veljavnega Energetskega zakona in 
prenosa paketa EU predpisov „Čista energija za vse evropejce“. Zaradi obsežnosti zakona 
postaja njegova vsebina čedalje bolj nepregledna, čedalje težje je zagotavljati tudi 
pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red. Iz tega razloga se je izkazala potreba, 
da se zakonska ureditev energetike, ki je sedaj zajeta v enem zakonu, po vsebini razdeli 
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na več samostojnih zakonov, ki bodo sledili strukturi pravnega urejanja teh vsebin v aktih 
sekundarne zakonodaje EU oziroma urejali samostojna področja iz Energetskega zakona.   
 
Pri tem je potrebno poudariti razliko do Zakona o oskrbi s plini (trenutno še vedno 
praktično samo z zemeljskim plinom oziroma metanom), kjer so določena pravila 
delovanja povezanih plinovodih sistemov: prenosnih in distribucijskih, kar omogoča 
trgovanje s plinom kot blagom in s tem konkurenco med dobavitelji pri ponujanju plina 
odjemalcem na prenosnem in distribucijskem omrežju. Predlog zakona temelji na 
dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini in zato tudi večino prenaša 
vsebinsko enake določbe.  
 
Obstoječa zakonska ureditev je s predlogom zakona dopolnjena glede posameznih 
vsebin, za katere se je izkazalo, da so pomanjkljivo urejene ali potrebujejo nadgradnjo in 
prilagoditev glede na izkušnje in nove cilje na področju energetike. Zakon pokriva področje 
distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s katerim od 
prenosnih sistemov (torej so lokalni izolirani distribucijski sistemi) in zato predstavljajo 
naravni monopol tudi v primeru prodaje samega energenta. 
 
Glede na predvidene ukrepe za dosego podnebnih in energetskih ciljev iz Nacionalnega 
energetsko podnebnega načrta lahko pričakujemo še več (manjših) sistemov daljinskega 
ogrevanja v prihodnje, predvsem pa prenove obstoječih sistemov v bolj učinkovite in 
moderne.  
 
Predlogi v osnutku zakona poskušajo ujeti ravnotežje med varovanjem odjemalca v 
odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega modela 
distributerja toplote za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo. 
 
Zakon tako s spremenjenim kriterijem širi možnost izbire občine za tržno distribucijo kot 
obliko izvajanja distribucije toplote. Zakon predlaga izločitev distribucije pare iz regulacije 
cene, kot je to že v veljavi za daljinsko hlajenje, saj je odjemalcev na teh sistemih relativno 
malo in je pogajalska moč obeh strani izenačena.  
 
Zakon predlaga dvig kriterija za obvezno regulacijo cene toplote, pri čemer pa dopušča 
manjšim sistemom, da še naprej določajo ceno toplote v skladu z metodologijo in 
soglasjem agencije na izhodiščno ceno.  
 
Metoda regulacije cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi pričakovanih 
stroškov in izhodiščne cene ostaja enaka dosedanji, predlog zakona pa uvaja možnost 
dodatka k ceni/ tarifni postavki, ki jo na osnovi soglasja občine določi distributer. Na ta 
način se še naprej ohrani enotna regulacija stroškov izvajanja gospodarske javne službe 
za vse distributerje toplote (velike in manjše) ter hkrati omogoči distributerjem fleksibilnost 
pri določanju tarif. Končno ceno toplote bo tako kljub regulaciji upravičenih stroškov skozi 
preračun izhodiščne cene možno v soglasju z občino prilagajati lokalnim potrebam in 
značilnostim energetske oskrbe in lastnostim ali aktivnostim končnega uporabnika, tako z 
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dodatkom za dvig cene kot z znižanjem končne cene s subvencijo. Oboje bo  
transparentno prikazano tudi odjemalcu na računu. 
 
Zakon vzporedno z distribucijo toplote, kot do sedaj, ureja tudi distribucijo (energetskih) 
plinov iz lokalnih nepovezanih omrežij, saj je zaradi značilnosti same distribucije v 
nepovezanem omrežju, sistem urejanja podoben.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih 
S predlaganim Zakonom se zagotavlja delni prenos določbe evropske direktive, ki določa, 
da lahko države članice na svojem ozemlju odobrijo vožnjo motornega kolesa kategorije 
A1 z vozniškim dovoljenjem za kategorijo B, pri čemer to velja le na ozemlju države 
članice. V tem primeru se osebi ne izda vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega 
kolesa kategorije A1. 
 
S predlogom Zakona se spreminjajo pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije  
AM, določajo pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 za osebe, ki že 
imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki, določajo pogoji za 
možnost izvajanja usposabljanj kandidatov za voznike ter izobraževanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šole vožnje na daljavo. 
 
Določa pa se tudi: 

• pravna podlaga za povezovanje evidence o vozniških dovoljenjih z evidenco 
voznikov, usposobljenih za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v 
cestnem prometu, 

• pravna podlaga za elektronsko pridobivanje podatkov o številu kazenskih točk iz 
skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v postopku vpisa 
spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje, 

• pravna podlaga za preverjanje podatkov v evidenci o vozniških dovoljenjih pri izdaji 
mednarodnih vozniških dovoljenj,  

• pogoji za ponovno opravljanje zdravstvenega pregleda osebam, za katere je bilo pri 
zdravstvenem pregledu ali kontrolnem zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da so 
telesno in duševno nezmožne za vožnjo motornega vozila, 

• izjema za predčasno opravljanje zdravstvenega pregleda v primeru izbrisa kode 
omejitev zaradi zdravstvenih razlogov. 

 
Odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja 
vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na domu  
Vlada je sprejela odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede 
usklajevanja vrednosti plačnih razredov, izhajajoč iz spodnje tretjine plačne lestvice ter na 
predlog ureditve dela na domu v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. 
 
Predlog sindikatov v zvezi z usklajevanjem plačnih razredov plačne lestvice temelji na 
zavezi iz 13. točke Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih 
uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021..  
 
Predloga, ki sta bila podana s strani Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in 
Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja (PSSJS), sta za Vlado RS nesprejemljiva, 
tako iz razloga vpliva na vzdržnost javnih financ kot tudi vsebinsko in ne zagotavljata 
rešitve, ki bi uresničila zavezo iz sklenjenega Dogovora. 
 
S finančnega vidika je predlog KSJS ocenjen na 650 milijonov evrov letno, predlog PSSJS 
pa na 1 milijardo evrov letno. Gre torej za izjemno visoke finančne učinke, ki so z vidika 
vzdržnosti javnih financ povsem nesprejemljivi, hkrati pa problema tako tistih, ki so 
uvrščeni v plačne razrede pod minimalno plačo, kot tistih, ki so nad minimalno plačo, ob 
dejstvu, da se minimalna plača giba neodvisno od mehanizmov uvrščanja delovnih mest v 
plačne razrede in tudi od usklajevanja vrednosti plačnih razredov, predloga ne bi rešila.  
 
Vsebinsko pa predlagan način kompresije plačnih razredov na plačni lestvici, ki bi 11. 
oziroma 15. plačni razred vezal na znesek minimalne plače, (ta v letu 2021 znaša 1024,24 
evra), pri višjih plačnih razredih pa predvideva dodajanje enakega nominalnega zneska 
oziroma poviševanje plačnih razredov v določenih odstotkih, ni ustrezen, saj bi se z 
zmanjševanjem razmerij med plačnimi razredi povzročila še dodatna plačna nesorazmerja 
in povečala uravnilovka zlasti v razmerju do najzahtevnejših delovnih mest. Predloga 
sindikalnih pogajalskih skupin izhajata iz navezave na  znesek minimalne plače, čeprav je 
mehanizem določanja (usklajevanja) minimalne plače na podlagi Zakona o minimalni plači 
povsem drugačen od mehanizmov, ki urejajo vrednotenje dela v javnem sektorju. V prvem 
primeru gre za neke vrste socialni korektiv v smislu, da se plače usklajujejo glede na 
življenjske stroške, kar pa nima zveze z določanjem plačnih razredov delovnih mest, saj 
slednje temelji na kriterijih vrednotenja dela, kot so zahtevana stopnja izobrazbe, 
odgovornost in pooblastila, kompetence ipd. Pri obeh predlogih sindikalnih pogajalskih 
skupin gre tudi za spreminjanje razmerij med plačnimi razredi in razpona med najnižjo in 
najvišjo plačo, za kar pa je predviden poseben postopek v VIII. poglavju Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, ki vključuje tudi pridobitev mnenja Sveta za sistem plač v javnem 
sektorju.  
 
V zvezi s predlogom sindikalne strani glede ureditve dela na domu v kolektivni pogodbi bi 
na podlagi zaključkov strokovne skupine ESS o morebitni nujnosti ureditve te materije na 
poenoten način tako za zasebni kot javni sektor najprej na zakonski ravni, lahko prišlo tudi 
do pogajanj o njeni ureditvi v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.   
 
Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam 
prijazna družba« za obdobje 2021-2023 
Namen in cilj Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 
»Vsem družinam prijazna družba«, za obdobje 2021-2023 je priprava pregleda 
uresničevanja izbranih kazalnikov ter pregled seznama ukrepov in pravic v Republiki 
Sloveniji, ki neposredno vplivajo na položaj družin.  
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Naloga države je, da pravočasno zazna spremembe na področju družinskega življenja in 
družinsko politiko oblikuje oziroma načrtuje tako, da odgovori na novonastali položaj ter 
pripravi čim ustreznejše oblike pomoči in podpore, zagotavlja enakost in socialno 
vključenost ter ščiti najranljivejše družbene skupine. Prav zato je še kako pomembno 
medresorsko spremljanje izvajanja Resolucije o družinski politiki 2018-2028 (Resolucija) s 
strani vseh resorjev, ki so nosilci posameznih ukrepov.  
 
Ker je spremljanje izvajanja resolucije dolžnost vseh resorjev, ki so nosilci posameznih 
ukrepov, se je pripravilo drugega od štirih Akcijskih načrtov, ki bo služil kot pregled 
uresničevanja izvajanja resolucije v tem letu in tudi kot osnova za oblikovanje nadaljnjih 
ukrepov opredeljenih v naslednjih dveh letih, to je za obdobje od 2021 do 2023. Deležniki 
so in bodo tudi v prihodnje, ukrepe iz akcijskega načrta vključili v svoje strateške razvojne 
dokumente in zanje zagotovili proračunska sredstva, ki sledijo proračunu RS z vsemi 
potrjenimi spremembami. S tem bodo resorji zagotovili spremljanje izvajanja resolucije in 
zagotovili ustreznejše planiranje aktualnih ukrepov družinske politike. 
 
Predlog Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2022–2030 
Vizija Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030) je, da bodo imeli odrasli prebivalci Slovenije v 
vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in 
izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje. 
 
Z uresničevanjem ciljev in ukrepov ReNPIO 2022–2030 se želi do leta 2030 odpraviti 
razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter 
poklicnih zmožnosti odraslega prebivalstva, izobrazbene ravni in vključenosti v 
vseživljenjsko učenje.  
 
Resolucija zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje odraslih 
prebivalcev, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri 
pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se omejuje na izobraževanje odraslih po programih 
osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega 
strokovnega izobraževanja.  
 
Uresničevanje resolucije je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje 
odraslih in so jim za ta namen dodeljena državna sredstva. V veliki meri pa se 
izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz evropske kohezijske politike in drugih 
evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz sredstev lokalnih 
skupnosti, ki v resoluciji niso opredeljena. 
 
Cilji, ki jih zasleduje ReNPIO 2022-2030 so: 

• povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, 

• zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih, 
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• zvišati izobrazbeno raven odraslih, povečati usposobljenost prebivalstva za 
uspešno odzivanje na potrebe trga dela, 

• okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih, 

• izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. 
 
Prerazporeditev sredstev državnega proračuna 
Vlada je med drugim Ministrstvu za zdravje: 

• razporedila dobrih 10 milijonov evrov za financiranje izdatkov, povezanih z 
epidemijo. Med drugim bodo s tem krita sredstva za testiranje nezavarovanih oseb, 
za cepljenje proti gripi, za dobavo cepiv ter storitve cepljenja; 

• razporedila dobrih 6,5 milijona evrov za financiranje izdatkov, povezanih z 
epidemijo, za prejete zahtevke s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za 
samotestiranje in testiranje; 

• znotraj finančnega načrta ministrstva prerazporedila 3,4 milijona evrov z namenom 
zagotavljanja pravic porabe za stroške povezane z HAGT testiranjem in 
obveščanjem javnosti; 

• razporedila še 1,6 milijona evrov za financiranje izdatkov na podlagi Zakona o 
finančni razbremenitvi občin za pokrivanje obveznosti iz naslova obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za socialno ogrožene. 

 
Razdelitev za dober milijon mask FFP2 
V Republiki Sloveniji še vedno veljajo epidemične razmere, še posebej zaradi novih sevov 
virusa SARS-CoV-2, ki so bolj prenosljivi in lahko zaradi nezadostne precepljenosti 
prebivalcev povzročijo hitro rast okužb in sprejemov v bolnišnice. Eden izmed ukrepov za 
zajezitev širjenja bolezni je tudi uporaba ustrezne zaščitne opreme in razkuževanje.  
 
Vlada je sicer 4. novembra 2021 v uporabo sprostila maske za splošno uporabo iz 
blagovnih rezerv in jih neodplačno izročila Upravi Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Državnemu logističnemu centru v Ljubljani. 
 
Ker se je naknadno Vlada Republike Slovenije odločila, da je v zaprtih javnih prostorih 
oziroma prostorih, ki so določeni v 11. členu Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, nujna uporaba zaščitne kirurške 
maske ali maske tipa FFP2, je zadržala razdelitev mask za splošno uporabo iz blagovnih 
rezerv.  
 
Z namenom zajezitve oziroma preprečitve hitrega širjenja okužb je tako sklenila, da iz 
blagovnih rezerv sprosti 1.161.175 mask FFP2, ki omogočajo višjo stopnjo zaščite, ter 
dodatnih 18.500 litrov razkužila. 
 
Blago bo Državni logistični center v Ljubljani razdelil občinam, upravljavcem kritične 
infrastrukture, silam za zaščito, reševanje in pomoč ter državnim organom. 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
Odlok določa, da: 

• uporabniki storitev izkazujejo pogoj PCT z dokazilom o negativnem rezultatu testa 
PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur 
od odvzema brisa, 

• so nastopajoči na vajah za kulturno prireditev izjema od obvezne uporabe zaščitne 
maske, 

• je prepovedano konzumiranje prevzete hrane in pijače ob in na prevzemnih mestih 
in 

• je največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah 
750. 

 
Odlok ureja še izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač 31. 12. 2021 in 1. 1. 
2022, in sicer na način, da morajo gosti pred vstopom v gostinski obrat, kjer se v noči med 
31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022 izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, 
opraviti testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje ali pa negativni rezultat 
testiranja dokazovati s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 12 ur od odvzema 
brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo gostinsko dejavnost strežbe jedi ali 
pijač v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022, določijo mesto 
samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Za namen dokazovanja 
samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prejšnjega odstavka evidenčni list, ki 
vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe. 
 
Ne glede na 15. člen odloka se 24. decembra 2021, 25. decembra 2021, 31. decembra 
2021 in 1. januarja 2022 dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ treh 
gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe 
starejše od 6 let pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za 
samotestiranje. Zbiranje naj bo omejeno na širši družinski krog in na notranje prostore. 
 
Spremembe in dopolnitve odloka sledijo priporočilom Strokovne svetovalne skupine 
ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 20. 12. 2021, 
iz katerih izhaja, da je glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja 
omikron različice virusa, nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano višjo 
obremenitev bolnišnic, treba zaostriti ukrepe, pri čemer svetovalna skupina priporoča tudi 
ukrepe za posamične dejavnosti. 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Sklep o podaljšanju določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 
Težave v duševnem zdravju prebivalstva so se v času nalezljive bolezni COVID-19 
odrazile tudi v hkratni epidemiji na področju duševnega zdravja (sindemiji). Povečale so se 
težave pri otrocih in mladostnikih, ranljivih odraslih s socialnimi težavami in pri starejših. 
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Povečalo se je število oseb s težavami z odvisnostmi, vedenjskimi in čustvenimi težavami 
ter tesnobo in depresijo. Povečalo se je število oseb, ki so bile izpostavljene vrstniškemu 
oziroma spletnemu nasilju. Za obvladovanje teh težav je treba okrepiti programe in 
projekte v podporo otrokom in mladim, ki bodo v pomoč pri obvladovanju dejavnikov 
tveganja za duševno zdravje otrok in mladih zaradi nalezljive bolezni COVID-19, zato se 
predlaga podaljšanje ukrepa iz četrtega odstavka 38. člena ZZUOOP. Ti ukrepi so nujni za 
odpravo stisk otrok, mladih in njihovih bližnjih. Nujni so tudi programi krepitve duševnega 
zdravja, preventivni programi in programi zgodnjih intervencij za odrasle. 
 
Glede na epidemične razmere, prenosljivost različice delta, zmanjšanje učinkovitosti 
cepiva po določenem času in stanje precepljenosti je pričakovati, da bo treba nadaljevati 
okrepljene aktivnosti spremljanja stanja glede epidemije in iskanje visoko tveganih stikov.  
 
Treba je okrepiti informiranje in ozaveščanje prebivalcev o COVID-19 in ukrepih za 
njegovo zamejevanje.  
 
Cepljenje proti gripi ima izjemen javnozdravstveni pomen. Ne ve se, kakšna bo sezona 
gripe, se pa nakazuje, da bi lahko bila težja kakor običajno. Po lanskem zaprtju družbe, ko 
se virus gripe skoraj ni širil in so se tudi drugi respiratorni virusi širili bistveno manj 
intenzivno kakor običajno, je letos opazno zelo zgodnje povečanje širjenja respiratornih 
okužb med prebivalstvom, vključno s širjenjem respiratornega sincicijskega virusa (RSV), 
ki se običajno pojavi precej pozneje (proti koncu leta). Za letošnjo sezono bo poleg visoke 
precepljenosti proti COVID-19 zelo pomembna tudi visoka precepljenost prebivalstva proti 
gripi. Pri ogroženih skupinah (starejši in kronični bolniki) lahko tudi gripa poteka težje in z 
zapleti, kar dodatno obremeni že tako obremenjen zdravstveni sistem. Brezplačno 
cepljenje proti gripi za sezono 2021/2022 je podprla tudi epidemiološka služba 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.   
 
Z namenom doslednega izvajanja in izpolnjevanja pogoja PCT so zainteresirani upravičeni 
do testiranja s testi HAG, stroški testiranj pa se izvajalcem povrnejo iz državnega 
proračuna. Pogoj PCT je nujen in pomemben ukrep za obvladovanje širjenja okužb z 
SARS-CoV-2, ki ob upoštevanju ostalih ukrepov (nošenje maske, socialna distanca…) 
zagotavlja varnost prebivalstva in hkrati omogoča delovanje gospodarstva in ostalih 
dejavnosti. Testiranje predstavlja pomemben ukrep za zajezitev in obvladovanje širjenja 
virusa SARS-CoV-2. 
 
Z ukrepom vzpostavitve stalne delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi 
se zagotovi podaljšanje strokovne podpore socialno varstvenim zavodom pri obvladovanju 
tveganj, povezanih s COVID-19. V okviru ukrepa se zagotavljata strokovno svetovanje 
socialno varstvenim zavodom v povezavi z vsesplošno prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 ter 
izvedba delavnic za pravilno izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa 
SARS-CoV-2 in pravilno uporabo osebne varovalne opreme. Ukrep je v pomoč socialno 
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varstvenim zavodom treba podaljšati, saj se s tem zagotavlja strokovna podpora 
izvajalcem, ki zagotavljajo storitve za prebivalstvo, ki v povezavi s COVID-19 spadajo med 
ranljivo skupino prebivalstva. 
 
Ukrep zagotovitve nastanitvene zmogljivosti za izvajanje ukrepa osamitve (izolacije) in 
karantene na domu je namenjen zagotavljanju nastanitvenih zmogljivosti za osebe, ki so 
pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil popolnoma samostojne, 
zdravstveno stabilne in katerih bivanje na naslovu stalnega ali začasnega bivališča bi 
pomenilo visoko tveganje za prenos okužbe na druge ranljive skupine prebivalstva 
(starejše osebe, osebe s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi oziroma osebe z 
oslabljenim imunskim sistemom), bivanja na drugem primernem prostoru pa ni mogoče 
urediti. Ukrep prispeva k varnosti širše skupnosti, saj omogoča osebam, ki ukrepa 
karantene ali izolacije na svojem domu ne morejo izvajati oziroma bi to povzročilo tveganje 
vnosa okužbe v širšo skupnost.  
 
Z ukrepom zagotovitve prevoza osebi, ki biva v nastanitvenem objektu zaradi izvajanja 
ukrepa karantene na domu, se podaljša zagotavljanje prevoza do nastanitvenih 
zmogljivosti za izvajanje ukrepa osamitve (izolacije) in karantene na domu. Prevoz se 
izvede tako, da ne prihaja do tveganja za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.  
 
S podaljšanjem ukrepa iz 19. člena ZZUOOP se zagotovlja, da bodo plačilni roki za vse 
javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, še nadaljnjih 
šest mesecev 60 dni. S podaljšanjem veljavnosti ukrepa bo preprečen negativni vpliv 
skrajšanja plačilnih rokov z dosedanjih 60 na 30 dni, saj imajo predvsem javni zdravstveni 
zavodi na sekundarni ravni zaradi velikega vpliva nalezljive bolezni COVID-19 na njihovo 
organizacijo dela, s tem pa na prihodke in stroške, že zdaj velik obseg neporavnanih 
zapadlih obveznosti.  
 
Z ukrepom iz 37. člena ZZUOOP se zagotavlja izboljšanje pripravljenosti na naslednji val 
nalezljive bolezni COVID-19. Iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, se 
javnim zdravstvenim zavodom zagotavlja sofinanciranje nakupa medicinske opreme za 
izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja ter zdravljenje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. Ker nekateri izvajalci zaradi različnih vzrokov še niso izvedli vseh potrebnih 
nabav (postopki javnega naročanja, dobavljivost opreme in podobno), sredstva pa so za ta 
namen že zagotovljena, se predlaga podaljšanje ukrepa. 
 
V času, ko ni razglašena epidemije nalezljive bolezni COVID-19, je dodatek iz 56. člena 
ZZUOOP za delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, edina mogoča finančna spodbuda 
zdravstvenim delavcem, ki opravljajo delo neposredno s temi pacienti, in sicer prejmejo 
dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Dodatek 
prejmejo le za delo na zakonsko opredeljenih posameznih deloviščih in v organizacijskih 
enotah, kjer se obravnavajo pacienti oziroma uporabniki, za katere obstaja sum na okužbo 
s COVID-19 (siva cona) in kjer se obravnavajo pacienti oziroma uporabniki, za katere je 
sum na okužbo s COVID-19 potrjen (rdeča cona). 
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Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za 
čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile 
zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva namreč ureja ukrep delno povrnjenega 
izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 
2021.  
 
Zaradi še vedno prisotnega virusa SARS-CoV-2 se je Vlada Republike Slovenije odločila 
za podaljšanje tega ukrepa, kar bo v pomoč najbolj ranljivemu delu gospodarstva – to so 
samozaposleni, družbeniki in delničarji, ki so poslovodje, ustanovitelji zadrug ali zavodov 
in kmetje. 
 
Sklep se podaljšuje do konca februarja 2022. 
 
Stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 
Vlada se je seznanila s stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 in oceno 
stroškov testiranja za prvo trimesečje 2022. 
 
Stroški HAG v letu 2021 znašajo 66.050.472,00 EUR, stroški HAG za samotestiranje pa 
13.723.943,44 EUR. V mesecu decembru 2021 je bilo do vključno 20.12.2021 opravljenih 
že 1.430.127 HAG testov. 
 
Ocene stroškov testiranja za prvo trimesečje 2022 prikazujejo 3 možne scenarije:  

1. scenarij: testiranje s HAG in testi HAG za samotestiranje se tudi po 31. 12. 2021 
zagotavlja na stroške proračuna RS na enak način kot sedaj. Predpostavke so: 

• Plačnik testiranj HAG za vse osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS je 
Proračun RS. 

• Ocenjuje se 450.000 opravljenih testiranj HAG tedensko. 

• Zahteve po izpolnjevanju PCT pogoja ostanejo nespremenjene. 

• Cene testiranj HAG in testov HAG za samotestiranje ostanejo nespremenjene.  

• Učencem osnovne šole, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja 
odraslih pripada 15 testov HAG za samotestiranje mesečno. 

 
V tem primeru se ocenjuje, da bodo skupni stroški v prvem trimesečju 2022 znašali  
73.710.000,00 EUR, od tega 37.800.000,00 EUR za testiranje HAG in 35.910.000,00 EUR 
za teste HAG za samotestiranje. 
 

2. scenarij: testiranje s HAG je samoplačniško razen za izjeme, teste HAG za 
samotestiranje se zagotavlja na stroške proračuna RS za učence osnovne šole, 
dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Predpostavke so: 

• Testiranje HAG je samoplačniško. 
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• Proračun RS je plačnik testiranj HAG le za izjeme, kot so osebe, ki se zaradi 
svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, zaporniki, azilanti - ocena 
opravljenih 20.000 testiranj HAG tedensko. 

• Zahteve po izpolnjevanju PCT pogoja ostanejo nespremenjene. 

• Cene testiranja HAG in testov HAG za samotestiranje ostanejo nespremenjene. 

• Učencem osnovne šole, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja 
odraslih pripada 15 testov HAG za samotestiranje mesečno. 

 
Po tem scenariju skupna ocena stroškov za prvo trimesečje 2022 znaša 37.590.000,00 
EUR, od tega 1.680.000,00 EUR za testiranje HAG in 35.910.000,00 EUR za teste HAG 
za samotestiranje. 
 

3. scenarij: testiranje s HAG je samoplačniško razen za izjeme, testi HAG za 
samotestiranje se zagotavlja za vse prebivalce RS. Predpostavke so: 

• Testiranje HAG je samoplačniško. 

• Proračun RS je plačnik testiranj HAG le za izjeme, kot so osebe, ki se zaradi 
svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, zaporniki, azilanti - ocena 
opravljenih 20.000 testiranj HAG tedensko. 

• Učencem osnovne šole, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja 
odraslih pripada 15 testov HAG za samotestiranje mesečno (število rojenih med 
2001 in 2016 = 320.000, število vpisanih študentov = 60.000). 

• Vsem ostalim prebivalcem (delovno aktivni,  upokojenci, osebe na Zavodu za 
zaposlovanje) z izjemo predšolskih otrok pripada 5 testov HAG za 
samotestiranje mesečno - 1.690.000 oseb. 

• Zahteve po izpolnjevanju PCT pogoja ostanejo nespremenjene. 

• Cene testiranj HAG in testov HAG za samotestiranje ostanejo nespremenjene. 
 
Skupna ocena stroškov za prvo trimesečje 2022 po tem scenariju znaša 90.825.000,00 
EUR, od tega je ocena višine stroškov za testiranje HAG 1.680.000,00 EUR in za teste 
HAG za samotestiranje 89.145.000,00 EUR. 
 
 
 

* * * 


