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57. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 11. 2. 2021 – Vlada je na 57. redni seji izdala sedem odlokov v zvezi z 
zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila proračunska sredstva in odločila o 
prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. 
Vlada RS je sprejela predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, izdala Odločbo o sofinanciranju 
dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske 
narodne skupnosti v letu 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na 
stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na 
območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, 
Posavske,  Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Prav 
tako pa je Vlada RS sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa za leto 2019. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v veljavnem odloku. Ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev predhodno opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali z 
metodo PCR. Za izvajalce rezultati testa ne smejo biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, 
prav tako to velja za potrošnike. 
 
Novi odlok omogoča dodatne možnosti za izvajalce in potrošnike ob upoštevanju 
naslednjih pogojev:  

• potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, 
MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti 
potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega 
območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so 
objavljeni na spletni strani NLZOH, 

• potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je 
starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev. 

 
Odlok začne veljati 15. februarja 2021.  
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 
potnikov na ozemlju RS dne 4. februarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških 
naprav za prevoz oseb z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in 
reševanja ter inšpekcijskih služb. Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav pod pogojem 
bodisi, da upravljavec žičniške naprave zagotovi hitro testiranje v organizaciji 
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pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče oziroma, da se upravljavcu naprav 
s strani uporabnika predloži negativni test na COVID 19, ki ni starejši od 24 ur.  
 
V odloku je določeno, da se kot dokazilo poleg hitrih testov upoštevajo tudi PCR testi. 
Prepoved uporabe žičniških naprav ne velja za kategorizirane in profesionalne športnike, 
trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov ter otroke v 
spremstvu staršev, do vključno 12. leta starosti.  
 
Negativni test ni potreben za osebe, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat 
testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa ter otrokom do vključno 
12. leta starosti v spremstvu staršev. Kot tudi ne za vse druge uporabnike, ki imajo potrdilo 
o cepljenju zoper COVID -19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega 
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 7, MODERNA 14 in AstraZeneca 21 
dni. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za uporabnike s potrdilom o 
pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, 
vendar ni starejši od šest mesecev. Enako velja tudi za osebje, ki je v stiku s potrošnikom 
oziroma uporabnikom žičniških naprav. Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma 
cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah 
Schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, 
ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni 
strani NLZOH, enako velja za voznike avtotaksi prevozov pri čemer predložen negativen 
rezultat PCR testa ali testa HAG ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa. 
 
NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske 
žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema bodo osebe, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo 
potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako bodo izjema osebe, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. 
 
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v 
skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz 
potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni 
linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za 
učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in 
mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških 
naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem 
predlogom odloka ne spreminjajo. 
 
Odlok začne veljati 15. februarja 2021.   
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih  
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V skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju 
pandemije COVID-19 z novim odlokom, ki izhaja iz opredelitve tako imenovane oranžne 
faze, prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in  organizacije za 
izobraževanje odraslih. 
 
V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za 
dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih 
letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za 
udeležence izobraževanja odraslih. 
 
V višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolski zavodih so dodatno 
dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev. 
  
Te izjeme so dodatno opredeljene tudi v dijaških in študentskih domovih. 
 
Odlok na novo določa tudi obveznost testiranja oziroma izjeme, ko zaposlenim testiranja ni 
potrebno opraviti. 
 
Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do 
takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 
12/21, 14/21 in 15/21). 
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov  
Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) 
razen za določene izjeme. Treningi se dovolijo samo: 

• vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj   
538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost 
in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni 
ravni; 

• perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih 
kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate; 

• športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. 
členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni 
športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov;   

• poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih   
športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno 
zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je 
oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba). 

 
Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le če 
se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin. 
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Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj 
naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod 
vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih 
skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri 
izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 
2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na 
zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih. 
 
Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter 
brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v 
športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno 
vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je 
dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih. 
 
Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne 
vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.  
 
Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam. Kot 
individualna športna vadba se šteje tudi športna vadba v skupini oseb, ki so člani 
skupnega gospodinjstva. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno 
vzdrževati vsaj 2 metra razdalje. 
 
V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, 
vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju 
nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), 
regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma 
evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. 
slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah. 
 
Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. 
člena Zakona o športu. 
 
V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, 
državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih 
prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.  V naslednjih mesecih je 
predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v 
zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko 
smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno. 
 
Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces 
športne vadbe. 
 
Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, 
se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o 
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športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za 
šport v naravi ter šolski športni objekti. 
 
Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti, ne 
veljajo za športnike ter strokovne delavce v športu, ki jim ta odlok dovoljuje izvajanje 
športne dejavnosti. Takšen primer je prehajanje med občinami in statističnimi regijami za 
namen izvajanje procesa športne vadbe ali sodelovanja na tekmovanju. 
 
Še vedno pa morajo športniki in strokovni delavci v športu obvezno upoštevati navodila 
Ministrstva za zdravje in NIJZ. 
 
Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do 
takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni 
list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21). 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-
19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, 
ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za 
zagotavljanje varnosti in zdravja. 
 
Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja 
zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so 
dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse 
alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo 
izjemo. 
 
Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom 
vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. 
 
Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo  
določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb. 
 
Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, 
vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo 
testiranje za izvajalca. 
 
Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo 
tudi: 

• dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 
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dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri 
mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,  

• dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo 
najmanj 21 dni in največ šest mesecev,  

• potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev. 

 
Odlok stopi v veljavo 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 
2021.  
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
Sprememba 10. člena odloka (podaljšanje veljavnost odloka do 19. februarja 2021) se 
začne uporabljati z dnem uveljavitve odloka. Ostale spremembe odloka se začnejo 
uporabljati 15. februarja 2021, do takrat pa se uporabljajo določbe Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-
2. 
 
Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta: 

• odprava začasne omejitve gibanja med občinami in 

• dovoljeno je zbiranje do deset ljudi. 
 
Skladno z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se v oranžni 
skupini odpravi začasna omejitev gibanja med občinami. Zato se iz odloka črta 13 izjem, 
ko je bilo posameznikom dovoljeno prehajanje med občinami, in izjema glede izvajanja 
športno-rekreacijske dejavnosti znotraj statistične regije   
 
Prav tako se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Ostale omejitve, povezane z zbiranji, 
ostajajo v veljavi. To pomeni, da so začasno še vedno prepovedane vse prireditve, shodi, 
slavja, praznovanja in poroke. Še vedno odlok določa, da lahko minister, pristojen za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih 
zvez. 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 19. februarja 2021. 
 
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve 
negativnega izvida testa dovoli tudi: 

• osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki 
je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev; 
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• osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je 
od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni. 

 
Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah 
članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri 
posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če 
je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah 
Schengenskega območja. 
 
Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika 
zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo 
s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez 
mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. 
 
Seznam držav članic EU/schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca primerov 
okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14-dnevne incidence v 
Republiki Sloveniji (velja od 13. februarja 2021): 

1. Češka  
2. Portugalska 
3. Španija 

 
Črtane so kontrolne točke na notranjih mejah na cestnih in železniških povezavah. Iz 
Italije, Avstrije in Madžarske je mogoče vstopiti v Slovenijo na katerem koli za prehod meje 
predvidenem mestu. Policija bo opravljala nadzor pri svojem rednem delu, po potrebi na 
obstoječih kontrolnih in drugih vstopnih točkah, pa tudi v notranjosti države. Ne glede na 
lokacijo in način vstopa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku. 
 
Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri 
administrativnih enotah Danske in Italije, na novo pa je nanj uvrščena finska 
administrativna enota Helsinki – Uusimaa. Na seznam tretjih držav je dodana Sveta Lucija, 
drugih sprememb ni. 
 
Odlok začne veljati 13. februarja in velja do 19. februarja 2021. 
 
Prerazporeditev proračunskih sredstev 
Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem 
proračunu. Med drugim se bo iz tekoče proračunske rezerve na MDDSZ na podlagi 82. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 
razporedilo pravice porabe v višini 4.168.727,53 evra za zagotovitev sredstev za izplačilo 
zahtevkov izvajalcev institucionalnega varstva v javni mreži, in sicer za osebno varovalno 
opremo in dezinfekcijo prostorov.  
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Iz tekoče proračunske rezerve se bo na MDDSZ razporedilo tudi pravice porabe v skupni 
višini 837.966,17 evra, in sicer za zagotovitev sredstev za izplačilo začasnega denarnega 
nadomestila brezposelnim osebam na podlagi 97. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).  
 
MDDSZ se bo razporedilo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 798.300 
evrov za zagotovitev sredstev na podlagi 94. člena ZIUPOPDVE, in sicer za povečan 
znesek dodatka za nego otroka. 
 
MZ se bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 622.674 evrov, in 
sicer za kritje zahtevkov po 38. členu ZZUOOP. Ta določa, da se stroški prostovoljnega 
cepljenja proti sezonski gripi za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja 
krijejo iz državnega proračuna. MZ bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedil 
pravice porabe v skupni višini 5.427.652,39 evra, in sicer za kritje t.i. COVID obveznosti po 
41. in 56. členu ZZUOOP (izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in 
dodatek pri delu s COVID pacienti). 
 
Predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
volitvah v državni zbor 
Vlada RS je sprejela predlog  amandmaja k 8. členu Predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) in ga posreduje Državnemu zboru 
Republike Slovenije.  
 
Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila Skupina poslancev (prvopodpisani 
Felice Žiža). Zakon ima cilj urediti tiste določbe zakona, ki izboljšujejo organizacijo in 
izvedbo volitev oziroma uveljaviti rešitev, ki so se v praksi izkazale za dobre, vsebuje pa 
tudi druge predloge sprememb in dopolnitev ZVDZ, s katerimi se naslavlja priporočilo 
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, predlaga se sprememba volilnega sistema 
poslancev avtohtonih narodnih skupnosti, določa se tudi celostna pravna podlaga za 
vodenje zbirke list kandidatov s strani Državne volilne komisije, glede na njene zakonske 
pristojnosti in z namenom zagotavljanja tehnične podpore volitvam. 
 
Vlada Republike Slovenije je k predlogu zakona sprejela mnenje v skladu s katerim 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona podpira. 
 
Gre za predlog amandmaja k določbi 8. člena predlaganega zakona, s katerim bo 
upoštevana pripomba Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora  RS in se nanaša na 
čas izbrisa podatka EMŠO kandidatov na volitvah.  
 
Glede na predlagano spremembo v zakonu, s katero se določi, da se odslej na listi 
kandidatov namesto datuma rojstva navede EMŠO, se tudi določa pravna podlaga, da se 
za namen preverjanja kandidatur preko EMŠO zbirka Državne volilne komisije lahko 
neposredno računalniško poveže z evidenco volilne pravice, pri čemer se določa tudi 
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namen vodenja te zbirke in rok hrambe osebnih podatkov, ki se bodo hranili do izteka 
mandatne dobe sklica Državnega zbora zaradi instituta nadomestnih volitev, razen EMŠO, 
ki se po potrditvi poslanskih mandatov izbriše. 
 
S predlaganim amandmajem k novem četrtem odstavku se bo EMŠO zbrisala šele po 
pravnomočni potrditvi poslanskih mandatov, kar je v dosedanjem besedilu manjkalo. 
Namreč, zoper odločitev o potrditvi poslanskih mandatov je v skladu z določbami ZVDZ 
dopustno sodno varstvo, zato gre izbris določiti šele po nastopu pravnomočnosti odločitve 
sodišča.  
 
Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v 
katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim 
narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 
0,15 % skupne primerne porabe občin. 
 
V letu 2021 ob višini povprečnine 628,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe 
občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.939.612,00 evrov. Z odločbo 
zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in občinam Ankaran, Izola, Piran, 
Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski narodni 
samoupravni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, 
nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.  
 
Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 
avgusta 2020 
Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega 
neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, 
Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske,  Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in 
Zahodnoštajerske regije. 
 
Končna ocena neposredne škode  na stvareh v 27 občinah skupno znaša 6.658.101,06 
evra in jo je 2. novembra 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po 
naravnih in drugih nesrečah.  
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 11.316,03 
evra, škoda v gozdu 14.468,70 evra, škoda na stavbah 15.955,52 evra, delna škoda na 
stavbah 4.656.800,38 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 533.292,35 evra, 
škoda na vodotokih 489.137,66 evra, škoda na gozdnih cestah 868.264,18 evra in škoda 
na državnih cestah 68.866,24 evra. Škoda na objektih, ki so kulturna dediščina, je zajeta v 
delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij. 
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Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov rebalansa 
državnega proračuna za leto 2020 (2.756.826,20 evra) in je tako dosežen limit za uporabo 
sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Program odprave posledic neposredne škode bodo pripravila pristojna ministrstva v skladu 
z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada Republike Slovenije je 
pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri 
posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena 
nova dejstva. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za okolje in prostor seznaniti Vlado 
Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče. 
 
Vlada Republike Slovenije je na seji potrdila tudi stroške ocenjevanja nastale škode, ki so 
jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v 
skupni višini 6.552,00  evra, ki se bodo pokrili iz proračunske rezerve. 
 
Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
za leto 2019 
Predlog Poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega 
prometa za leto 2019 je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje in 
izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 
2013 do 2022 na podlagi poročil resornih ministrstev in drugih subjektov, ki so nosilci 
posameznih ukrepov in aktivnosti. 
 
Odbor direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 
2022 je 8. maja 2020 obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa za leto 2019 ter naložil Ministrstvu za infrastrukturo, 
da posreduje poročilo v obravnavo Vladi Republike Slovenije, slednja pa v nadaljnjo 
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.  
 
Za dosego ciljev na področju varnosti cestnega prometa je potreben celostni in integralni 
pristop na politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni. Pri tem so prednostne naloge in 
cilji določeni z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa 2013–2022 in 
obdobnimi načrti, ki natančno opredeljujejo nacionalni program in so sistematična podpora 
trajnostnemu in celostnemu razvoju na področju varnosti cestnega prometa. 
 
Glede na ugotovitve Poročila o izvajanju Resolucije NPVCP za leto 2019 je treba poudariti 
sistemske premike za izboljšanje prometne varnosti, ki bodo dolgoročno uravnotežili to 
področje ne glede na gospodarske, družbene in politične vplive. V zvezi s tem je torej 
treba izluščiti osrednje preboje na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem 
prometu, ki jih bosta uskladila Odbor direktorjev in Medresorska delovna skupina: 

• nadgradnja in intenzivnejše izvajanje prometne vzgoje na vseh ravneh 
izobraževanja (npr. opredelitev statusa koordinatorjev prometne vzgoje na šolah, 



 

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

                                                                                         

obveznost načrtov šolskih poti, opredelitev obveznih vsebin v šolskem kurikulumu 
kot nadgradnja obstoječih ciljev, s poudarkom na tretji triadi OŠ in srednjih šolah); 

• umestitev zdravja kot integralnega dela prometne varnosti (npr. večji nadzor nad 
osebnimi zdravniki; Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so osrednji sodelujoči pri tem 
sistemskem premiku); 

• okrepitev sistemskega upravljanja nevarnih cestnih odsekov (nadaljevati izvajanje 
raziskovanja dejavnikov nastanka prometnih nesreč s področja cestne infrasturkture 
ter sanacija teh na osnovi strokovne presoje varnosti cest; DARS, DRSI in lokalne 
skupnosti [s pomočjo tehničnih komisij, presojevalcev varnosti cest in ustanov 
znanja] so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku, ki ima tudi finančne 
posledice); 

• okrepitev področja nadzora hitrosti (povečanje števila policistov na cestah, 
povečanje števila radarjev, vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, spodbujanje 
uporabe prikazovalnikov hitrosti ter drugih preventivnih prometnih in infrastrukturnih 
ukrepov za umirjanje hitrosti, nameščanje stacionarnih radarjev na bolj 
problematičnih odsekih zaradi hitrosti in števila prometnih nesreč; policija, DARS, 
DRSI in lokalne skupnosti z redarstvi [inšpektorati] so osrednji sodelujoči pri tem 
sistemskem premiku, ki ima tudi finančne posledice); 

• okrepitev strokovnih in inšpekcijsih nadzorov (povečanje in okrepitev nadzorov nad 
izvajanjem dela pooblaščenih organizacij s področja tehničnih pregledov motornih 
in priklopnih vozil (AVP in IRSI), ki mu mora slediti učinkovIto sankcioniranje 
ugotovljenih kršiteljev).   

 
Za doseganje končnega števila (ne več kot 70 mrtvih ali 35 mrtvih na milijon prebivalcev) 
bo v naslednjih letih najprej treba upoštevati cilje, ki so določeni za vsako leto posebej. Če 
se želi doseči zastavljeni cilj, bo treba po letu 2011 do leta 2022 v povprečju zmanjšati 
število umrlih za od šest do sedem udeležencev na leto.  
 
 

* * * 
 

 


