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66. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 24. 3. 2021 – Vlada RS je na 66. redni seji sprejela Uredbo o ocenjevanju 
javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, izdala pet 
odlokov in dva sklepa z zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se seznanila s 
poročili o nadzorih pristojnih služb. Vlada RS se je seznanila z informacijo o 
aktivnostih  ter nastalih intervencijskih stroških Rdečega križa Slovenije pri 
preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 od oktobra do konca leta 2020 ter 
sprejela četrto verzijo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Vlada RS je 
sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2021 in 
mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. 
Podano je bilo tudi soglasje k predlogom amandmajev k Stanovanjskemu zakonu, k 
predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah ter k predlogom amandmajev k noveli Zakona o tujcev. 
Prav tako pa je Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in sprejela Poročilo o izvajanju evropske 
kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 
2020. 
 
Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije 
COVID-19 
Osnovno pravilo, ki ga določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede za pridobitev ocene je, da je javni uslužbenec v preteklem koledarskem letu 
opravljal delo najmanj šest mesecev. Prav tako pa določa tudi izjeme, ko se javni 
uslužbenec oceni, čeprav dela v preteklem koledarskem letu ni opravljal najmanj šest 
mesecev, in sicer v naslednjih primerih: 

• napotitev s strani delodajalca, 

• poškodba pri delu,  

• poklicna bolezen in  

• starševsko varstvo (porodniški dopust). 
 
V letu 2020 pa javni uslužbenci niso opravljali dela tudi iz drugih razlogov, na katere je 
vplivala epidemija COVID-19 (zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica 
obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali 
nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi 
državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2).  
 
Glede na to, da javni uslužbenci na navedene odsotnosti z dela niso mogli vplivati in da 
Uredba med izjemami ne določa naštetih razlogov, se je predlagal sprejem Uredbe, ki bo 
za leto 2020 omogočila ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih odsotnosti z dela iz 
razlogov, na katere je vplivala epidemija COVID-19. 
 
Pri postopku ocenjevanja za leto 2020 se bodo tako ocenili tudi tisti javni uslužbenci, ki so 
bili v letu 2020 odsotni več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je 
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posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih 
razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s 
sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. Ti javni uslužbenci se za leto 2020 ocenijo v 30 dneh od uveljavitvi te 
uredbe.  
 
Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se bo upoštevala pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred že v letošnjem letu. 
Ostale določbe sistemske ureditve ocenjevanja in ugotavljanja pogojev za napredovanje v 
višji plačni razred, kot so določene z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ostajajo nespremenjene. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  
Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno 
na domu se črta negativni rezultat HAG testa. Tako oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo 
napotena v karanteno na domu, če bo predložila: 

1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen 
v državi članici Evropske unije ali 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, 

2. potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, 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 ali 

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 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. 

 
Potrdila o testiranju iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije oziroma 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 zdravnika iz 2. 
točke pa se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma 
schengenskega območja. 
 
Tudi karanteno na domu lahko oseba prekine samo z negativnim rezultatom PCR testa. 
 
Pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenci državnega organa, ki se vračajo z 
napotitve na delo v tujini, ter uslužbenci državnih organov na službeni poti v tujini, morajo 
po prihodu opraviti testiranje z negativnim PCR testom.  
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Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG testa med dokazili za vstop v Slovenije 
za pet kategorij  - dnevni delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki 
prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji, in oseba, 
ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljala 
varstvo in pomoč. 
 
Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo 
potrebovali sedemdnevnega negativnega testa. Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v 
karanteno na domu dovoli tudi dvolastniku ali najemniku 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. 

 
Na rdečem seznamu držav so pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja 
pri Avstriji, Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji. Pri tretjih državah sta črtani 
Malezija in Sveti Vincencij in Grenadine. 
 
Spremembe odloka bodo začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo 
do 2. aprila 2021.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška so obarvane rdeče. V teh 
regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje 
med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi 
regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri.  
 
Določene so izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi regijami in drugimi 
regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za posameznike dovoljeno za: 

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, 
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege 

družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
7. dostop do storitev za nujne primere, 
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih 

organov ter organov pregona, 
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču 

za člane istega gospodinjstva, 
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v 

sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
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12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z 
dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. 

 
Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega 
gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. 
 
Pri prehajanju med rdečimi regijami in drugimi regijami mora imeti posameznik pri 
sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno 
podpisano čitljivo izjavo. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi 
regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati 
uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma 
občinskemu redarju. 
 
Izjava vsebuje naslednje podatke: 

1. ime in priimek, 
2. naslov bivališča, 
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja, 
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, 
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se 

gibljejo in zadržujejo z njim, 
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, 

ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi 

neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje 
nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 
 
Prehajanje med Obalno-kraško, Goriško in Koroško regijo in drugimi regijami je ob 
upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki: 

1. predloži negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni 
starejši od 48 ur,   

2. predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 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, 

3. ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, 
vendar ni starejši od šest mesecev, ali 

4. ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev. 

 
Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU 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 
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zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani 
NLZOH. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil. 
 
Šteje se, da posameznik prebiva rdeči regiji (Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji), če 
ima v njej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno 
prebivališče v rdeči regiji in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi regiji, je lahko 
nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema 
prebivališčema med regijami. 
 
Omejitev gibanja v nočnem času po novem velja med 22. in 5. uro. Pri zbiranju 
(druženju), prireditvah in shodih ni sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do 
deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi. 
 
Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 2. aprila 2021. 
 
Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, 
teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah 
Z odlokom se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega 
izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021 (prej 31. 
marca 2021), podaljša do vključno 31. decembra 2021. 
 
Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih 
vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 16. 
aprila 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo 
mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
(program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).  
 
Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje 
veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju 
od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, 
niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje 
veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redna usposabljanja za podaljšanje 
veljavnosti temeljnih kvalifikacij). 
 
Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 
2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost 
teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 
do 16. aprila 2021, ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli 
opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita). 
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Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, trenutno epidemiološko 
situacijo v državi in veljavne ukrepe na drugih področjih (npr. zgodovinski parki in odprte 
tržnice), se na primerljiv način predlagajo omejitve števila oseb, ki kolektivno uresničujejo 
ustavno pravico do verske svobode na prostem, in sicer po kvadraturi udeleženec oziroma 
več udeležencev, če gre za člane istega gospodinjstva, na 10 kvadratnih metrov.  
 
Novela odloka bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
  
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
S tem odlokom se do 2. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz trenutno veljavnih 
odlokov: 

1. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji; 

2. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji; 

3. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2; 

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

5. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 
6. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih; 
7. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju 

Republike Slovenije;  
8. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; 
9. Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 

za upravljanje energetskih naprav. 
 
Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) 
Zaradi razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 je bilo potrebno sprejeti nekatere 
ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo. Med drugimi sta bila v okviru ZZUOOP opredeljena dva ukrepa za 
samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje zadrug/zavodov, in sicer ukrep 
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izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega 
izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene 
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak 
tudi preostalemu gospodarstvu. 
 
Za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep pomoči v obliki 
delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je določeno upravičeno obdobje 3 mesecev, od 
1. oktobra do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev. Za ukrep 
v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas 
trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile 
zaradi obveznosti varstva otroka pa je upravičeno obdobje od 1. septembra do 31. 
decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev. 
 
Že v okviru prve epidemije (marec, april, maj 2020) so izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka v višini 700 evrov koristili upravičenci (samozaposleni, družbeniki), in 
sicer 51.501 upravičencev v višini 82,4 mio evrov. V okviru drugega vala (oktober, 
november, december 2020) pa je to obliko pomoči koristilo skoraj 37.984 upravičencev v 
višini 117,3 mio evrov. Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja 
odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva otrok je koristilo več kot 3.638 upravičencev v višini 1,6 mio evrov. 
Ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov pa več kot 13.000 upravičencev v višini 
133,9 mio evrov.  
 
Vsi predhodno navedeni ukrepi so bili s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih 
ukrepov iz ZZUOOP ter ZIUOPDVE podaljšani do 31. marca 2021. Ker se epidemija še ni 
končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev 
potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, 
družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije 
izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more 
opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov 
iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021. 
 
Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
Ker so zaradi epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospodarske dejavnosti, 
zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka ter plačilu 
davčnih obveznosti, se do 30. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. 
Ukrepi davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (tj. odlog 
oziroma obročno plačilo davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za čas 
odloga in obročnega plačila pa se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti).  
 



 

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

                                                                                         

Ukrepe podaljšujemo do 30. junija 2021. 
 
Informacija o aktivnostih Rdečega križa Slovenije na področju zaščite, reševanja in 
pomoči ter nastalih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-
CoV-2  
V Republiki Sloveniji je bil ob porastu okužb z novim koronavirusom  SARS-CoV-2 in 
številu obolelih s COVID-19, dne 19. oktobra 2020, s sklepom  poveljnika Civilne zaščite 
Republike Slovenije aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, na podlagi katerega so stekle aktivnosti na 
področju izvajanja zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči. Aktivirane so 
bile sile za zaščito reševanje in pomoč (ZRP) na državni, regijski in lokalni ravni, vključno s 
člani Rdečega križa Slovenije (RKS). 
 
Od 19. oktobra do 31. decembra 2020 je pri aktivnostih na področju zaščite in reševanja 
sodelovalo 17.660 pripadnikov RKS, od tega 2.775 bolničarjev, ki so izvajali naloge v 
bolnišnicah in v najbolj obremenjenih domovih za starostnike.  
 
Pri izvajanju dejavnosti RKS za obvladovanje epidemije COVID-19 so v obravnavnem 
obdobju nastali stroški: za nadomestila osebnih dohodkov za bolničarje, povračila potnih 
stroškov, zavarovanj, stroški dela oz. dodatkov zaposlenim na RKS, goriva, prehrane, 
nakupa zaščitnih sredstev, telefonije ter objav in nadzora nad izvajanjem dejavnosti.  
 
Skupni stroški za obdobje od  19. oktobra 2020 do 31. decembra 2020 znašajo 152.785,66 
evrov.  
 
Rdeči križ Slovenije, ki je od prvega dne aktiviranega državnega načrta vključen v 
aktivnosti zajezitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji, nima na voljo sredstev za 
kritje stroškov aktiviranih prostovoljcev in drugih, nenačrtovanih in nepričakovanih 
stroškov, ki so nastali zaradi zagotavljanja pogojev za delo v COVID-19 oddelkih v 
bolnišnicah, domovih starostnikov ter pri delu z občani in na terenu. Rdeči križ je povračila 
osebnih dohodkov in druge nastale stroške poravnaval iz lastnih sredstev iz drugih 
finančnih postavk, zato za normalno  redno delovanje in nadaljnje izvajanje nalog 
povezanih z epidemijo COVID-19 potrebuje dodatna sredstva. 
 
Vlada RS  je zato sprejela sklep o povračilu že nastalih intervencijskih stroškov RKS in, da 
se iz sredstev proračunske rezerve Republike Slovenije dodelijo dodatna sredstva Upravi 
RS za zaščito in reševanje za poplačila teh intervencijskih stroškov v višini 152.785,66  
evrov. 
 
Četrta verzija nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19  
Vlada Republike Slovenije je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strategijo cepljenja 
proti covid-19. Zaradi novih okoliščin je vlada strategijo prvič posodobila 1. marca 2021, 
drugič pa 10. marca 2021. Z 29. marcem 2021 pa  se zaradi spremenjenih epidemioloških 
razmer nacionalna strategija cepljenja ponovno posodablja. 
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Zaradi širjenja novih oblik koronavirusa SARS-CoV-2 se spreminjajo prednostne 
skupine za cepljenje, in sicer: 

1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in 
prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ; 

2. osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost; 
3. zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, 

dijaki in študenti, diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo 
zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske 
vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje, udeleženci Olimpijskih iger; 

4. osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v 
skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov); 

5. poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada in zaposleni na 
ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade, Predsednik RS 
in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče 
in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega 
sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski 
vojski; 

6. zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in 
farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja 
okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki 
izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v 
organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, 
odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam in  

7. ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav. 
 
Poleg tega se v strategiji verzija IV posodabljajo informacije o cepivih v prilogah 2 in 4. Bolj 
natančno je določen tudi nabor podatkov o osebah, ki so vključene v sezname cepljenih in 
jih morajo voditi cepilni centri. 
 
Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) 
V obdobju od 15. do 21. marca  2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh 
inšpekcijskih organov, določenih v PKP7,  3.397. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 
371 opozoril po Zakonu o prekrških in 123 upravnih ukrepov. 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1.034 nadzorov, izrekel pa 15 prekrškovnih 
sankcij, 75 opozoril po Zakonu o prekrških in 14 upravnih ukrepov. 
 
Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) 
Zdravstveni inšpektorat RS nadzore opravlja na podlagi prijav. V preteklem tednu so 
prejeli  5 novih prijav, v teku je 12 postopkov.  
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Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 
Od 16. do 22. marca 2021 je policija prejela 38 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev 
o kršitvah je bilo 822. Izrekla je 663 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 241 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 3864 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 4 odstotke 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 (2154), Hrvaške (444), Kosova (389) in Srbije (222). 
Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 143 oseb, kar je za en odstotek 
manj kot teden dni prej. 
 
V tem času je bilo obravnavanih 67 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos 
do 22. marca je policija obravnavala 1015 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 28 
primerov, v katerih je bilo prijetih 36 tihotapcev ljudi (31 tujcev in pet slovenskih 
državljanov) z 223 nezakonitimi migranti. Za 28 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
Letni program izobraževanja odraslih 
Z njim se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz 
državnega proračuna v letu 2021. V ta namen se bo zagotovilo dobrih 87,5 milijona evrov. 
 
Letni program izobraževanja odraslih vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, 
usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri 
pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih 
osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega 
strokovnega izobraževanja.  
 
Ciljne skupine, ki jih opredeljuje Letni program izobraževanja odraslih 2021, so: 

1. brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali 
strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti; 

2. zaposleni:  

• prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno 
srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, 

• zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne 
morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost; 

3. manj izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj 
opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, 
invalidi in obsojenci; 

4. druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in 
ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij. 

  
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali  
Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaščiti živali (ZZZiv-E), ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem predložila 
skupina poslank in poslancev. 
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Predlagatelji želijo s predlaganimi spremembami in dopolnitvami uveljaviti označevanje 
psov do osmega tedna starosti in uvesti označevanje mačk z mikročipom, prepovedati 
usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna in prepovedati usmrtitev zdravih 
zapuščenih živali v zavetiščih, prepovedati privezovanje psov na verige z uveljavitvijo 1. 
januar 2022. Nadalje predlagatelji želijo finančno razbremeniti občine s predlaganim 
prenosom dela stroškov oskrbe zapuščenih živali na Republiko Slovenijo in zvišati kazni 
za prekrške.  
 
Nekatere predlagane rešitve v poslanskem predlogu ZZZiv so ustrezne, večina 
predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali pa bi le delno dosegla 
zastavljene cilje. Nekatere predlagane rešitve poslanskega zakona zaradi nejasnosti 
odpirajo možnosti različnega tolmačenja predpisa, kar je tudi v nasprotju z načelom o 
jasnosti in nedvoumnosti predpisov.  
 
MKGP intenzivno pripravlja predlog, ki celoviteje ureja področje zaščite živali. Predlog 
MKGP tako vsebuje poleg nekaterih delnih rešitev, ki jih vsebuje poslanski predlog še 
rešitve zaradi uskladitve z določbami novele SPZ, celovitejšo ureditev področja 
zapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih vrst živali, temeljna znanja za skrbnike 
živali in tiste, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost povezano z živalmi), ter rešitve, ki so 
nastale zaradi potrebe bo boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.  
 
Predlog natančnejše določa sledljivosti izvora psa (označevanje pasjih mladičev pri prvem 
lastniku v leglu; regulacija oglaševanja na spletu), uvaja odgovorno lastništvo mačk, 
predlaga omejitev posedovanja „eksotičnih vrst“ živali zaradi zaščite življenja, zdravja in 
dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi ter ohranjanja narave (prehodno 
obdobje dve leti od uveljavitve zakona), uvaja zahtevo o temeljnih znanjih glede potreb in 
oskrbe živali za skrbnike in osebe, ki se ukvarajjo z dejavnostmi, ki vključujejo oskrbo ali 
ravnanje z živalmi, dopolnjuje določbe v zvezi z nevarnimi psi. Predlog zakona 
prepoveduje privezovanje psov (z izjemami) in daljšim prilagoditvenim obdobjem (1. januar 
2023), usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, usmrtitve živali zaradi pridobivanja 
kož ali krzna;in daje nadzornim organom možnost izreka višjih kazni za prekrške. Predlog 
tudi določa nosilce stroškov za zapuščene živali, ki se delijo med občine, imetnike zavetišč 
in Republiko Slovenijo.  
 
Vlada zaradi zgoraj navedenega meni, da predlagane delne spremembe zakona ne bi bile 
smotrne (tudi z vidika porabe finančnih sredstev) in kljub temu, da so nekatere rešitve 
ustrezne, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali v predlagani obliki 
ne podpira. 
 
Soglasje k predlogom amandmajev k Stanovanjskemu zakonu 
Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Stanovanjskega zakona. S predlaganimi amandmaji se v večjem delu upoštevajo predlogi 
in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki so pretežno nomotehnične 
narave. 
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Vsebinsko je  dodan stavek v 112 a členu, kjer je dodano, da mora lastnik pred odpovedjo 
najemne pogodbe  pisno opomniti najemnika o kršitvi najemne pogodbe v skladu s tretjim 
in četrtim odstavkom 103. člena tega zakona. Namen take ureditve je, da se najemnika 
pravočasno seznani z možnostjo odpovedi pogodbe in načinom odprave odpovednega 
razloga, da lahko najemnik z ustreznim ravnanjem pogodbo ohrani v veljavi in tako 
prepreči neugodne posledice. Enako se ureja varstvo najemnika tudi v postopku odpovedi 
najemne pogodbe preko naloga za izpraznitev stanovanja v primeru neplačila najemnine 
ali stroškov. 
 
Soglasje k predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vodah  
Amandma je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).  MOP je predlagal črtanje 
4. člena novele, in sicer zato, da se prepreči dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode.  
 
Vlada soglaša, da se 4. člen novele izvzame iz Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o vodah (ZV-1G), ki je v obravnavi v Državnem zboru RS. Gre za 69. člen Zakona 
o vodah, s katerim bi bilo pod določenimi strogimi pogoji izjemoma možno graditi objekte 
in naprave na vodovarstvenem območju. Gre za objekte in naprave, ki so namenjeni 
proizvodnji, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je v skladu s predpisi na 
področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje ter objektov in naprav za 
odlaganje odpadkov. Da ne bi prišlo, do možnosti gradnje objektov in naprav, ki bi 
potencialno lahko ogrozili vodne vire, so bile v 4. členu ZV-1G še dodatne varovalke, in 
sicer bi morala biti takšna gradnja dopuščena v podzakonskem aktu, ki opredeljuje 
vodovarstveno območje in takšna gradnja ne bi imela bistvenega vpliva na zdravstveno 
ustreznost voda. 
 
Glede na številna opozorila strokovnih organizacij in posameznikov, da takšna izjema 
potencialno dodatno ogroža vodne vire, podpisniki tega amandmaja predlagajo črtanje 
izjeme, s čimer vlada soglaša.  
 
Vlada soglaša s predlogi amandmajev k noveli Zakona o tujcev 
Predloge amandmajev je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in sledijo tudi 
pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Nanašajo se na uskladitev 
besedila glede pristojnosti za odločanje (z vlade na državni zbor) in uskladitev glede 
izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje za podaljšanje in izdajo nadaljnjega 
dovoljenja za prebivanje. Dokazila, s katerimi lahko tujec izkazuje ta pogoj, se enačijo z 
dokazili, ki se lahko predložijo kot dokaz v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno 
prebivanje. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 
S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se poenostavlja administrativne 
postopke za izvajanje kmetijskih ukrepov, predlaga vzpostavitev sistematičnega 
spremljanja stanja kmetijskih tal in določa, da se prenos kmetijskega gospodarstva v 
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obdobju po datumu za oddajo zbirne vloge upošteva le v primeru višje sile ali prenosa 
lastništva. 
 
V Zakon se prenašajo določbe Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v 
verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki dodatno ureja plačilne roke v verigi 
preskrbe s hrano, nedovoljena ravnanja deležnikov in delovanje Javne agencije RS za 
varstvo konkurence kot izvršilnega organa. 
 
Natančneje se določa tudi vodenje zbirk podatkov, določajo se nekatere nove zbirke 
podatkov, poenoti se način izbire in izvajanja javnih služb, prenaša se Uredba EU o 
ekološkem kmetovanju, ki se začne uporabljati z letom 2022, spreminjajo pa se tudi ukrepi 
inšpekcije, ki med drugim na novo določajo mesta za prodajo kmetijskih pridelkov. 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 
2014 do konca decembra 2020 
Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj 
Naložbe za rast in delovna mesta za obdobje od začetka januarja 2014 do konca 
decembra 2020 ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.  
 
Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se zaključi konec leta 2023, 
upravičena do 3,068 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in 
delovna mesta. S tega naslova je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od 
januarja 2014 do konca decembra 2020 izdala za 3,2 milijarde evrov oziroma za 104 
odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za javne razpise, programe in 
projekte. Odločitve o podpori presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi zagotavljanja 
100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. Realizacija upravičenih stroškov projektov in 
programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da upravičenci 
uveljavljajo neupravičene stroške oziroma od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je 
ta zaradi nepravilnosti prekinjena.  
  
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra 2020 na 
terenu izvajalo za 2,69 milijarde evrov oziroma 88 odstotkov programov in projektov. Po 
izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna upravičencem izplačanih za 
1,59 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 52 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do 
konca decembra je Slovenija certificirala za 1,57 milijarde izdatkov oziroma v Bruselj 
posredovala za 51 odstotkov zahtevkov za plačilo.  
 
Vlada je na seji plačilnemu organu Ministrstvu za finance naložila, da četrtletno certificira 
izdatke na Evropsko komisijo, in sicer do 31. marca, 10. avgusta, 30. septembra in 31. 
decembra vsako leto do zaključka programskega obdobja. 
 
Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za okolje in prostor 
ter Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da do 31. maja 2021 določijo morebitni ostanek 
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evropskih kohezijskih sredstev na mehanizmu Dogovor za razvoj regij. Prav tako morajo 
pripraviti analizo stanja izvajanja projektov v tem okviru in o tem poročati vladi.  
 
  

* * * 
 
 
  
 


