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62. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 10. 3. 2021 – Vlada RS je na 62. redni seji za 30 dni podaljšala epidemijo in 
sprejela še štiri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19. 
prav tako je potrdila besedilo novele Zakona o nalezljivih boleznih in se seznanila s 
Poročilom glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja 
proti SARS-CoV-2 in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-
CoV-2. 
 
Epidemija podaljšana za 30 dni  
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z 
nadaljevanjem drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča 
njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma 
incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-
CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem 
območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo 
stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. 
 
Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 
epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.  
 
Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni. 
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 
Z odlokom se določajo začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v 
upravnih zadevah. Z odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvalificiranega 
elektronskega podpisa in način identifikacije v teh primerih, omeji se možnost vlaganja 
(pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost 
iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji 
se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na 
navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če 
zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa 
ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje 
roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku. 
 
Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo veljal do konca 
epidemije, vendar najdlje tri mesece. 
 
Odlok o spremembah Odloka 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 Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
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prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje obdobje 
veljavnosti trenutnega odloka. Dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča 
dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod 
dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene. 
 
Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljal 
pa do 19. marca 2021. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Strokovna skupina ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje 
epidemiološke ure, zato ta ostaja v veljavi. Strokovnjaki so bili mnenja, da je epidemija še 
vedno v takem obsegu in bo Vlada RS o skrajšanju epidemiološke ure odločala v 
naslednjih 14 dneh. Prav tako strokovna skupina ni podprla predloga, da se dvolastniki, za 
katere je zahtevano tedensko testiranje, izvzamejo, kar pomeni, da se tako za njih kot za 
druge izjeme zahteva za testiranje začne uporabljati 15. marca 2021. 
 
Sprememba kontrolne točke kategorije B na meji z Italijo 
Namesto dosedanje kontrolne točke na Erjavčevi ulici bo med 6. in 21. uro obratovala 
kontrolna točka Nova Gorica (Solkan). 
 
Rdeči seznam držav 
Pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Danski, 
Grčiji, Italiji in Španiji. Pri tretjih državah ni sprememb. 
 
Sprememba odloka bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo veljala 
do 19. marca 2021. 
 
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
Z Odlokom 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 19. marca 2021 se 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 začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;  
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• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;  

• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije; 

• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; 

• Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav 

• Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 

 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 
Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše 
širjenje okužbe, zahtevajo dosledno upoštevanje epidemioloških navodil, da osebe, ki so 
bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, ostanejo v karanteni na 
domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva. 
 
Novela Zakona o nalezljivih boleznih tako uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim 
izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, potrebne 
za nadzor in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem varujemo zdravje 
vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nadaljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi 
različicami virusa SARS-CoV-2. 
 
Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) 
V obdobju od 1. do 7. marca 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh 
inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 3.754. Izrečenih je bilo 12 prekrškovnih sankcij, 
404 opozorila po Zakonu o prekrških in 164 upravnih ukrepov. 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1.147 nadzorov, izrekel pa 7 prekrškovnih 
sankcij, 126 opozoril po Zakonu o prekrških in 10 upravnih ukrepov. 
 
Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 
Nadzore opravljamo na podlagi prijav. V preteklem tednu nismo prejeli novih prijav, v teku 
pa so še štirje postopki. 
 
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 2. do 8. marca 2021 je policija prejela 59 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o 
kršitvah je bilo 978. Izrekla je 834 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 300 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 8977 
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potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 29 odstotkov manj 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 (6542), Hrvaške (788), Srbije (519) in Kosova (468). 
Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 118 oseb, kar je za 87 
odstotkov več kot teden dni prej. 
 
V tem času je bilo obravnavanih 107 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 
Letos do 8. marca je policija obravnavala 770 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 24 
primerov, v katerih je bilo prijetih 31 tihotapcev ljudi (26 tujcev in pet slovenskih 
državljanov) z 147 nezakonitimi migranti. Za 24 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
Policija je skupaj z inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS in Inšpektorata RS za 
infrastrukturo med 5. in 7. marcem 2021 opravila poostren nadzor na 16 smučiščih na 
območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Celje in Maribor. Poudarek je bil 
predvsem na spoštovanju ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa pri 
upravljavcih in uporabnikih smučišč, še posebej pri upoštevanju določb odloka o pogojih 
za nakup smučarskih kart. 12 smučarjev je bilo preizkušenih z alkotestom (vsi negativno), 
izrečenih je bilo 115 opozoril zaradi nenošenja zaščitne maske in štiri opozorila zaradi 
uživanja hrane na terasi lokala. Skupne ugotovitve so, da so bile na večini smučišč že 
relativno slabe snežne razmere, nekatera smučišča svojih naprav niso niti zagnala. Ker je 
bil obisk relativno majhen, ni prihajalo do gneče pred žičniškimi napravami ali okenci za 
nakup smučarskih kart. Upravljavci smučišč so delo organizirali vzorno. 
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