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59. REDNA SEJA VLADE RS  

 

Ljubljana, 24. 02. 2021 - Vlada je na včerajšnji 59. redni seji obravnavala zadnje 

epidemiološke razmere in ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Med je drugim sprejela predlog 

novele Zakona o trošarinah in predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. 

Spremenila je tudi nekatere odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19. 

 

Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021 

 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma 

inšpekcij v letu 2021.  

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa, da minister, pristojen za upravo, do 1. marca tekočega leta 

seznani Vlado Republike Slovenije s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz sprejetih 

letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij.  

 

Ministrstvo za javno upravo je na tej podlagi tudi letos pozvalo ministrstva, da posredujejo 

strateške usmeritve in prioritete dela posamezne inšpekcije oziroma inšpektorata iz svoje 

pristojnosti. 

 

Gradivo vsebuje informacije o načrtovanih sistemskih inšpekcijskih nadzorih (na podlagi količnika 

ocene tveganja in na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij); prioritetnih inšpekcijskih 

nadzorih v 2021 na osnovi prejetih pobud in prijav (pri katerih je prednostna obravnava upravičena 

z vidika javnega interesa, ker gre za zatrjevane kršitve z večjimi finančnimi posledicami, večkratne 

kršitve, ki kažejo na očitno nezakonito poslovanje organa, ponavljajoče se kršitve oziroma večje 

število kršitev, kršitve, ki nakazujejo na neurejeno področje ali drugo problematiko; kadar gre za 

zadevo, v kateri je delo drugih organov ali inštitucij odvisno od ugotovitev inšpektorjev; kadar gre 

za več različnih prijav, ki se nanašajo na istega inšpekcijskega zavezanca); inšpekcijskih nadzorih, ki 

jih inšpektorati načrtujejo v letošnjem letu na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav, ki niso bili 

določeni kot prioritetni; prekrškovnih postopkih; skupnih inšpekcijskih nadzorih in inšpekcijskih 

nadzorih v letu 2021 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih. 

 

Po mnenju Ministrstva za javno upravo sprejem strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in 

inšpekcij ni namenjen zgolj pregledu načrtovanega dela inšpektoratov v letošnjem letu, ampak   

tudi ozaveščanju širše javnosti o tem, da osnovni namen inšpekcijskih nadzorov ni izrekanje sankcij, 

temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost posamezne 

inšpekcije.  
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Vlada o proračunskih prerazporeditvah 

 

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem 

proračunu. 

 

Upravi RS za zaščito in reševanje skladno s 126. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč 

pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 razporejamo sredstva splošne proračunske 

rezervacije v višini približno 3,44 milijona evrov za sofinanciranje prostovoljnih gasilskih društev. 

 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skladno s 61. členom Zakona o dodatnih ukrepih za 

omilitev posledic COVID-19 razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 375.000 

evrov za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ki se izobražujejo v tujini. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo znotraj svojega finančnega 

načrta prerazporedilo sredstva v skupni višini približno 19,29 milijona evrov za povračilo 

nadomestila plače za odrejeno karanteno in višjo silo, financiranje dodatnih kadrov v 

socialnovarstvenih zavodih in povračilo stroškov namestitve uporabnikov. 

 

Ministrstvo za zdravje pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v 

skupni višini približno 13,82 milijona evrov za zagotavljanje financiranja Nacionalnemu inštitutu za 

javno zdravje, povračilo stroškov cepljenja proti COVID-19, materialne stroške, povezane s COVID-

19, in povračilo plačila kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni COVID-19. 

 

 

Vlada ne podpira Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za 

omilitev in odpravo posledic COVID-1 

 

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina 

poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Han). Vlada Predloga novele zakona ne podpira.  

 

Vlada v mnenju ugotavlja, da je obstoječ način nagrajevanja zaposlenih, ki delajo neposredno v 

okolju s pacienti in uporabniki, okuženimi s COVID-19, urejen ustrezno, zato predloga zakona ne 

podpira. V obrazložitvi glede višjega dodatka za neposredno delo s COVID pacienti oziroma 

uporabniki, ki bi v skladu s predlogom znašal 65% urne postavke osnovne plače zaposlenega, vlada 

poudarja, da zaposleni, ki delajo v rdeči in sivi coni, prejmejo za ure dejansko opravljenega dela 

dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. 

člena Kolektivne pogodbe za javni sektor v višini 65% urne postavke osnovne plače in 30% urne 

postavke osnovne plače po 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID – 19 (ZZUOOP). Skupaj torej zaposleni, ki delajo neposredno s COVID pacienti oziroma 

uporabniki prejmejo dodatek v višini 95% urne postavke osnovne plače. Poleg tega v primerih, ko 
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so zaradi delovnih potreb zaposleni začasno razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, prejmejo 

še dodatek v višini 30% urne postavke osnovne plače. Poleg navedenega se v skladu z 59. členom 

Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID – 19 

(ZIUPOPDVE) ti dodatki ne vštevajo v davčno osnovo za leti 2020 in 2021, še dodaja vlada.  

 

S predlogom zakona je bilo med drugim predlagano tudi vplačilo enkratne izredne premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Vlada v odgovor na ta 

predlog pojasnjuje, da je vplačilo enkratne izredne premije določeno tudi za zaposlene pri zasebnih 

izvajalcih zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev s koncesijo in sicer v kolektivno dodatno 

pokojninsko zavarovanje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

oziroma v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, če zaposleni ni vključen v kolektivno 

dodatno pokojninsko zavarovanje.  

 

Vlada predlagan način nagrajevanja javnih uslužbencev in zaposlenih pri koncesionarjih, ki delajo 

neposredno v okolju s pacienti in uporabniki okuženimi s COVID-19, z vplačilom dodatne premije v 

kolektivno oziroma v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, v mnenju ocenjuje za 

neprimeren ter dodaja, da je višina premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 

uslužbence določena s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je izdan v skladu z Aneksom h kolektivni 

pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Iz teh pravnih podlag izhaja, da je za 

vse javne uslužbence določena enotna minimalna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

ob tem pa še dodatna premija glede na dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003. Določitev 

vplačila enkratne izredne premije za določene javne uslužbence bi tako pomenila odstop od 

veljavnega sistema kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V 

zvezi s tem se postavlja vprašanje enakopravnosti teh javnih uslužbencev v primerjavi z vsemi 

ostalimi javnimi uslužbenci, sploh glede na veljavno splošno načelo, ki velja v okviru dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, da se v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo vsi 

zaposleni pri delodajalcu pod enakimi pogoji. Ob tem vlada v mnenju opozori še na dodatne 

neenakopravnosti, ki so predlagane s predlogom zakona. 

 

 

Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19 

 

Vlada se je seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju 

Zdravstvenega inšpektorata RS 

 

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z 

nadzorom (SARS-CoV-2) navaja: 

 

V obdobju od 15. 2. do 21. 2. 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih 

organov, določenih v PKP7,  3.576. Izrečenih je bilo 25 prekrškovnih sankcij, 346 opozoril po 

Zakonu o prekrških in 151 upravnih ukrepov. 
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Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1.083 nadzorov, izrekel pa 4 prekrškovne sankcije, 81 

opozoril po Zakonu o prekrških in 4 upravne ukrepe. 

 

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) navaja: 

 

Zdravstveni inšpektorat RS izvaja nadzore na podlagi prijav. V preteklem tednu smo prejeli eno 

prijavo, postopek pa je še v teku.  

 

 

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 

 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 

novega koronavirusa (SARS-CoV-2). 

 

Od 16. do 22. februarja 2021 je policija prejela 37 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o 

kršitvah je bilo 785. Izrekla je 565 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 265 prekrškovnih 

postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 9270 potrdil o napotitvi v 

karanteno na domu, kar je za 22,7 odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo 

največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in 

Hercegovine (7061), Kosova (801), Hrvaške (518) in Srbije (495). Na mejnih prehodih in kontrolnih 

točkah je policija zavrnila 83 oseb, kar je za 10,7 odstotkov več kot teden dni prej. 

 

V tem času je bilo obravnavanih 94 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 22. 

februarja je policija obravnavala 482 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 15 primerov, v katerih 

je bilo prijetih 20 tihotapcev ljudi (17 tujcev in trije slovenski državljani) z 81 nezakonitimi migranti. 

Za 15 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 

 

 

Pregled števila inšpektorjev, nadzorov in ukrepov na inšpektorja ter nujnih nalog inšpekcij 

 

Vlada se je seznanila s podatki o številu inšpektorjev, nujnih nalogah inšpekcij ter opravljenih 

nadzorih in izrečenih ukrepih (tudi na inšpektorja) na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih v 

obdobju od 15. do 21. februarja  2021.  

 

Iz podatkov izhaja, da se je v tem tednu nekoliko zvišalo število opravljenih nadzorov in izrečenih 

ukrepov na inšpektorja glede na pretekli teden. Opravljenih je bilo 3,2 nadzora na inšpektorja 

(prejšnji teden 3,1) in izrečenih 0,5 ukrepov na inšpektorja (prejšnji teden 0,4).  

 

Pri tem so največ nadzorov opravili ter (upravnih in prekrškovnih) ukrepov izrekli Inšpektorat RS za 

delo, Inšpektorat za javni sektor, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Inšpektorat RS za infrastrukturo, 

Tržni inšpektorat RS in Zdravstveni inšpektorat RS. 
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Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 

športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Spremembe odloka se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo 

organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni 

rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri  antigenski  test, 

ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur.   

 

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok 

pa velja do 5. marca 2021.  

 

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji 

 

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 

Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 27. februarja do 5. marca 2021, in ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji. Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar 

pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi 

poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je 

določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.  

 

Podrobnosti bodo predstavljene na jutrišnji novinarski konferenci. 

 

 

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji  

 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-

19 se s tem odlokom določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. 

 

Z odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede 

cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo 



 

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

                                                                                         

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka 

cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 

14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. 

 

Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni. 

 

Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021. 

 

 

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  

Republike Slovenije 

 

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike 

Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način 

izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. 

 

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni 

železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni 

prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje.  

 

Uporaba obrazne zaščitne maske je za voznika in potnike obvezna pri: 

- javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in 

občasnih prevozih potnikov, pri čemer je pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, 

posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, 

število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže 

desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, ter 

- posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih 

potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, pri čemer je 

lahko zasedenih največ šest sedežev. 

 

Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila 

poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi 

testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko 

opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila 

izdana 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. Enkrat tedenska 

obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu. 

 

Avtotaksi prevoze lahko opravljajo tudi vozniki avtotaksi vozil, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni 

proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Pfizer 

preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru 
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cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka 

cepiva. Testiranja so oproščeni tudi vozniki avtotaksi vozila, ki so preboleli COVID-19 in predložijo 

potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 

21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka 

simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Enaka izjema od testiranja velja tudi za voznike v JPP in 

spremljevalno osebje v železniškem prometu. 

 

Z odlokom je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in pripadajočih 

smučarskih prog, z navedenimi regijami, v katerih obratovanje žičniških naprav in pripadajočih prog 

dovoljeno. Obratovanje je dovoljeno le ob upoštevanju priporočil NIJZ in ob dodatnem pogoju, da 

upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji 

pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav tega ne more 

zagotoviti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočim prog dovoljena 

le osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši 

od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Dokazila o testiranju 

se upoštevajo, če so bila izdana 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.  

 

Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za 

kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem 

in treningov, uporabnike, če imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, 

da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni 

ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca 

AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnike, če imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali 

testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ter uporabnike, če imajo 

potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev.  

 

Določbe o testiranju ali predložitvi negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG veljajo tudi za 

osebje žičniških naprav, ki prihajajo v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav. 

 

Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021. 

 

 

Vlada je izdala Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni 

usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav 

 

V veljavi je Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil 

o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji, ki se je izdal v 

okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID 19. S tem 
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odlokom se je Komisiji za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav začasno 

prepovedalo izvajanje prvih in občasnih preizkusov znanja za upravljavce energetskih naprav. 

 

Na podlagi Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 

COVID 19, ki ga je vlada sprejela na 42. seji 3. 12. 2020, se predvideva, da bo potreba po ukrepu o 

prepovedi izvajanja preizkusov znanja trajala dokler v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za 

zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID 19 ne bo dosežen oranžni semafor 

(pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19).  Vlada se tedensko seznanja s 

strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 

Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive 

bolezni COVID-19.  

 

Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države omejitve iz Odloka o začasni 

prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti 

za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji, niso več upravičene, zato je vlada izdala 

odlok, s katerimi se omejitve omilijo.  

 

 

Ukrepi pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe le pri seznamih držav 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v 

Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS 

in velja do 5. marca 2021. 

 

Ukrepi in omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo ostajajo nespremenjeni, spremembe so na 

rdečem seznamu držav in seznamu epidemiološko slabših držav. 

 

Rdeči seznam držav (ob vstopu karantena, razen za izjeme ali z negativnim testom) 

Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri 

administrativnih enotah Francije, Grčije in Italije, pri tretjih državah pa je dodana Antigva in 

Barbuda. 

 

Države članice EU/schengenskega območja: 

1. Andora 

2. Avstrija 

3. Belgija 

4. Bolgarija 

5. Ciper 

6. Češka  

7. Estonija 

8. Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Helsinki – Uusimaa 
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9. Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen 

čezmorskih ozemelj Guyane, Martinique in La Reunion 

10. Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Atika, Osrednja 

Grčija in Zahodna Grčija 

11. Hrvaška 

12. Irska 

13. Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen 

administrativnih enot Dolina Aoste in Sardinija 

14. Latvija 

15. Lihtenštajn 

16. Litva 

17. Luksemburg 

18. Madžarska 

19. Malta 

20. Monako 

21. Nemčija 

22. Nizozemska 

23. Poljska 

24. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote celinske 

Portugalske in vsa čezmorska ozemlja, razen avtonomne regije Azori 

25. Romunija 

26. San Marino 

27. Slovaška  

28. Španija  

29. Švedska 

30. Švica  

31. Vatikan 

 

Tretje države: 

1. Afganistan 

2. Albanija 

3. Alžirija 

4. Angola 

5. Antigva in Barbuda 

6. Argentina 

7. Armenija 

8. Azerbajdžan 

9. Bahami 

10. Bahrajn 

11. Bangladeš 

12. Barbados 

13. Belize 

14. Belorusija 

15. Benin 

16. Bocvana 

17. Bolivija 

18. Bosna in Hercegovina 
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19. Brazilija 

20. Burkina Faso 

21. Burundi 

22. Butan 

23. Čad 

24. Čile 

25. Črna gora 

26. Demokratična republika Kongo 

27. Dominikanska republika 

28. Egipt 

29. Ekvador 

30. Ekvatorialna Gvineja 

31. Eritreja 

32. Esvatini 

33. Etiopija 

34. Filipini 

35. Gabon 

36. Gambija 

37. Gana 

38. Gruzija 

39. Gvajana 

40. Gvatemala 

41. Gvineja 

42. Gvineja Bissau 

43. Haiti 

44. Honduras 

45. Indija 

46. Indonezija 

47. Irak 

48. Iran 

49. Izrael 

50. Jamajka 

51. Jemen 

52. Jordanija 

53. Južna Afrika 

54. Južni Sudan 

55. Kamerun 

56. Kanada 

57. Katar 

58. Kazahstan 

59. Kenija 

60. Kirgizija 

61. Kolumbija 

62. Komori 

63. Kosovo 

64. Kostarika 

65. Kuvajt 
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66. Lesoto 

67. Libanon 

68. Liberija 

69. Libija 

70. Madagaskar 

71. Malavi 

72. Maldivi 

73. Malezija 

74. Mali 

75. Maroko 

76. Mavretanija 

77. Mehika 

78. Moldavija 

79. Mongolija 

80. Mozambik 

81. Namibija 

82. Nepal 

83. Niger 

84. Nigerija 

85. Nikaragva 

86. Oman 

87. Pakistan 

88. Panama 

89. Papua Nova Gvineja 

90. Paragvaj 

91. Peru 

92. Republika Kongo 

93. Rusija 

94. Salvador 

95. Sao Tome in Principe 

96. Savdska Arabija 

97. Sejšeli 

98. Senegal 

99. Severna Koreja 

100. Severna Makedonija 

101. Sierra Leone 

102. Sirija 

103. Slonokoščena obala 

104. Somalija 

105. Srbija 

106. Srednjeafriška republika 

107. Surinam 

108. Sveta Lucija 

109. Sveti Vincencij in Grenadine 

110. Tadžikistan 

111. Tanzanija 

112. Togo 
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113. Trinidad in Tobago 

114. Tunizija 

115. Turčija 

116. Turkmenistan 

117. Ukrajina 

118. Urugvaj 

119. Uzbekistan 

120. Venezuela 

121. Vzhodni Timor 

122. Zambija 

123. Združene države Amerike 

124. Združeni arabski emirati 

125. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

126. Zelenortski otoki 

127. Zimbabve 

 

Seznam epidemiološko slabših držav  

Na seznamu so države članice EU ali schengenskega območja z višjo 14-dnevno incidenco 

primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev kot Slovenija. S seznama sta črtani Španija 

in Portugalska, dodana je Estonija. 

 

1. Češka 

2. Estonija 

 

 

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o 

nalezljivih boleznih 

 

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se 

podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem 

ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se 

podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.  

 

Do 5. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji; 

- Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 

uporabnikom v Republiki Sloveniji; 

- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-

CoV-2; 

- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah; 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 
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V posameznih odlokih so določbe, ki Vlado RS zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz 

posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno 

veljavnost posameznega odloka. 

 

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 

epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za 

podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem 

ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti 

pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov.  

 

 

Vlada potrdila predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank 

 

Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s 

katerim bomo v slovenski pravni red prenesli zadnje spremembe evropske direktive o vzpostavitvi 

okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij.  

 

Direktiva 2019/879/EU, ki jo bomo z novim zakonom prenesli v slovenski pravni red in ki spreminja 

direktivi 2014/59/EU in 98/26/ES, revidira pravila za izpolnjevanje zahtev glede minimalnega 

obsega kapitala in kvalificiranih obveznosti banke. 

 

Namen minimalne zahteve za kapital in kvalificirane obveznosti (zahteva MREL) je, da se v primeru 

reševanja banke lahko učinkovito uporabi instrument za reševanje s sredstvi upnikov, na podlagi 

katerega se v breme delničarjev in upnikov banke kapital in kvalificirane obveznosti odpišejo ali pa 

se kvalificirane obveznosti banke konvertirajo v kapital. Zato mora banka vsak trenutek zagotavljati 

vnaprej predpisan obseg kapitala in kvalificiranih obveznosti. 

 

Zahteva glede skupne sposobnosti pokrivanja izgub banke (zahteva TLAC) zasleduje enak cilj kot 

zahteva MREL, pri čemer velja za globalne sistemsko pomembne banke. 

 

S spremembami direktive se zahteva TLAC prenese tudi v pravni red EU, pri čemer bo veljala le za 

sistemsko pomembe bančne skupine s sedežem v EU, medtem ko bodo ostale banke še naprej 

izpolnjevale zahtevo MREL. 

 

Spremembe direktive spreminjajo tudi pravila, ki veljajo za načrtovanje reševanja bančne skupine, 

zaostrujejo pa se tudi pogoji za izdajo finančnih instrumentov, s katerimi banka izpolnjuje zahtevo 

MREL. 

 

Določbe, ki urejajo prisilno prenehanje bank, se z novim Zakonom o reševanju in prisilnem 

prenehanju bank v ničemer ne spreminjajo, enak pa ostaja tudi veljavni koncept reševanja bank 

(zlasti načela reševanja, postopki reševanja in instrumenti za reševanje). 
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Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah 

 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah in 

ga predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. S predlagano novelo se izpolnjuje 

obveznost uskladitve Zakona o trošarinah s predpisi Evropske unije, znižuje pa se tudi trošarina za 

zemeljski plin za pogon vozil do konca leta 2025 in ureja trošarina za polnila elektronskih cigaret.  

 

 

Poleg uskladitve Zakona o trošarinah s predpisi Evropske unije, se z novelo zakona za zemeljski plin 

za pogon vozil predlaga znižanje trošarine na nič evrov. Namen predloga je spodbujanje rabe 

zemeljskega plina v prometu, predlagano znižanje pa bi veljajo v prehodnem obdobju do konca 

leta 2025. V Sloveniji bi s tem omogočili konkurenčnejše cene zemeljskega plina za pogon glede na 

cene in raven obdavčitve v sosednih državah s čimer se v Sloveniji spodbuja povpraševanje ter s 

tem ohranitev prodajnih mest zemeljskega plina za pogon ter doseganje zavez Slovenije po 

uporabi alternativnih goriv v prometu.  

 

S predlaganimi spremembami se med drugim za upravičence, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo 

vračilo trošarine, s 1. januarjem 2022 odpravlja vlaganje zahtevkov za vračilo plačane trošarine v 

papirni obliki.  

 

 

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem 

tožilstvu  

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu. Stališče bo predložila Državnemu zboru v obravnavo po 

nujnem postopku.  

 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na delovanje delovanja Evropskega javnega tožilstva, ki 

preko dveh evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Sloveniji preiskuje in preganja kazniva dejanja 

iz pristojnosti EJT. Predlagane spremembe in dopolnitve ne posegajo v notranjo sistemsko ureditev 

državnega tožilstva, temveč jo dopolnjujejo. Določajo pravila o pogojih za zaposlitev evropskih 

delegiranih tožilcev: določitev zavarovanca, zavezanca in osnove za vključitev v nacionalni sistem 

socialnega zavarovanja, konkretizira se tudi zahtevana raven znanja delovnega jezika EJT. V delu, 

kjer se spreminja pravilo nastopanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred 

vrhovnim sodiščem, pa se le sledi dosedanji sistemski ureditvi nastopanja državnih tožilcev pred 

sodišči, obenem pa se na ta način ohranja tudi upoštevanje tožilske doktrine in prakse, ki jo pred 

Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije uveljavlja Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

 

 

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika  
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Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Kazenskega zakonika in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike 

Slovenije. 

 

Predlagana sta nova prva odstavka 170. in 171. člena KZ-1, ki določata kaznivi dejanji posilstva in 

spolnega nasilja. Oba predlagana nova odstavka pomenita inkriminacijo posega v spolno 

samoodločbo osebe, brez njene predhodne privolitve, kar je odmik od veljavnega modela prisile. 

Torej za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo, ali zagroziti, in se 

tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, saj mora žrtev pred kakršnim koli 

spolnim dejanjem s tem soglašati in svojo privolitev konkludentno ali z besedami izraziti. 

 

Privolitev je v predlaganih novih drugih odstavkih obeh členov opredeljena kot posledica svobodne 

volje osebe, kar pomeni, da ne sme biti podrejena kakršnimkoli prisilnim okoliščinam v zvezi s svojo 

voljo. Dodan je tudi pogoj, v skladu s katerim mora biti oseba sposobna sprejeti tako odločitev za 

spolnost. S tem so izločeni primeri žrtev, ki so mlajše od petnajst let, v zvezi s katerimi se glede na 

173. člen KZ-1 domneva, da – razen v okoliščinah iz petega odstavka 173. člena KZ-1 – soglasja k 

spolnosti ne morejo podati.  

 

Del stanj, ki bi lahko ovirala svobodno voljo osebe, je v veljavnem KZ-1 pokrit z zlorabo »slabosti ali 

kakšnega drugačnega stanja, zaradi katerega se žrtev ne more upirati« v prvem odstavku 172. člena 

KZ-1, ki brez uporabe prisile inkriminira tudi spolna dejanja z zlorabo duševne bolezni, začasne 

duševne motnje in hujše duševne zaostalosti. Predlagatelj ocenjuje, da zloraba takih stanj 

predstavlja hujšo obliko posega v spolno nedotakljivost brez privolitve osebe, zato je tudi v zvezi s 

»slabostjo ali kakšnim drugačnim stanjem, zaradi katerega se žrtev ne more upirati«, v 172. členu 

KZ-1 predlagana sprememba, po kateri bo šlo za »slabost ali kakšna drugačna stanja, zaradi katerih 

oseba ne more izraziti svoje (prej opredeljene) volje«.  

 

 

Vlada imenovala visoko predstavnico Republike Slovenije za proračun Evropske unije 

 

Vlada je na mesto visoke predstavnice Republike Slovenije za proračun Evropske unije imenovala 

mag. Ireno Drmaž. Imenovana je za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2021 oziroma do konca 

pogajanj o letnem proračunu, če ta niso končana.  

 

Visoka predstavnica Republike Slovenije za proračun Evropske unije bo zastopala in predstavljala 

Svet Evropske unije v pogajanjih z Evropskim parlamentom glede proračuna Evropske unije za leto 

2022, vodila proračunske trialoge v imenu Sveta Evropske unije, medinstitucionalna srečanja o 

plačilih in programih nove generacije ter tehnične sestanke v pogajanjih o proračunu Evropske 

unije za leto 2022. 
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Mag. Irena Drmaž opravlja funkcijo generalne direktorice Direktorata za proračun na Ministrstvu za 

finance Republike Slovenije, v okviru katerega se vodi tudi sodelovanje Republike Slovenije v 

postopkih priprave in sprejemanja letnih proračunov Evropske unije. Ima dolgoletne izkušnje na 

področju ekonomske politike in javnih financ na nacionalni in evropski ravni.  

 

V vsakoletnem proračunu Evropske unije se vnaprej določijo dogovorjeni zneski v okviru 

dolgoročnega načrta porabe – večletnega finančnega okvira. Ta omogoča Evropski uniji, da 

programe financiranja učinkovito načrtuje za več let naprej. Medtem ko večletni finančni okvir 

določa najvišje letne zneske, ki jih Evropska unija lahko porabi za posamezna področja, se z letnim 

proračunom Evropske unije določijo konkretni zneski za posamezna področja porabe, ki se bodo 

financirala v naslednjem letu.  

 

Iz proračuna Evropske unije se financirajo številne dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja 

do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic. Evropska komisija, Svet Evropske 

unije in Evropski parlament skupaj odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev. Za porabo 

sredstev je odgovorna Evropska komisija. Pomemben del proračuna Evropske unije za leto 2022 bo 

predstavljalo tudi financiranje izdatkov, ki bodo sledila Nacionalnim načrtom za okrevanje.    

 

 

Vlada za  državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje imenovala Alenko Forte 

 

Vlada se je na današnji seji seznanila z ugotovitvenim sklepom o prenehanju opravljanja funkcije 

državne sekretarke Alenke Forte z dne 23. 2. 2021. Z današnjim dnem jo je ponovno imenovala za 

državno sekretarko. 

 

Alenka Forte je študij medicine končala leta 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobila 

naslov doktorica medicine. Po končanem študiju je dve leti opravljala delo splošne zdravnice, nato 

pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v Splošni bolnišnici Trbovlje. Istega leta 

se je odločila za samostojno zdravniško pot, pridobila je koncesijo na področju specialistične 

ambulantne dejavnosti. V letih 1999 do 2002 je kot internistka sodelovala z Zdraviliščem Dobrna, 

od 2005 sodeluje v programu rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi v Domu starejših 

Polde Eberl Jamski na Izlakah. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v 

katerem s sodelavci izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju 

gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije. 

Od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v 

programu SVIT. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala na Invalidski komisiji I. 

stopnje ZPIZ. 

 

Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od 2013 je članica predsedstva 

Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), v sklopu katerega sodeluje 

tudi v mednarodnih raziskavah na področju bolezni prebavil. Redno predava različnim društvom 

bolnikov s področij svojega strokovnega dela. 



 

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

                                                                                         

 

Funkcijo državne sekretarke na ministrstvu za zdravje je že opravljala od 25. 12. 2020, z dnem 24. 2. 

2021 pa jo je vlada ponovno imenovala.  

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 


