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71. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 21. 4. 2021 – Vlada RS je na 71. redni seji izdala osem odlokov v zvezi z 
zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19 in se seznanila s poročili pristojnih 
služb v zvezi z nadzorom izvajanja odlokov in v zvezi z izvajanjem cepljenja. Vlada 
RS je sprejela tudi predlog stališča Republike Slovenije v zvezi digitalnim zelenim 
potrdilom in določila besedila predlogov petih zakonov – predlog novele Zakona o 
revidiranju, Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakona o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, novele Zakona o zemljiški knjigi in 
novele Zakona o zadrugah. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Resolucijo o 
Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 in izdala Uredbo o dopolnitvah 
Uredbe o organih v sestavi ministrstev. 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju 
pandemije Covid-19 z dne 9. aprila 2021. 
 
V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, torej 
ohranjamo sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti.  
 
Dodatno se v statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska 
določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh 
statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti 
priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje 
nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja 
potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju. 
 
V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, 
kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se tako pod 
določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov 
in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost. 
Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o 
prebolelosti ali dokazila o cepljenju. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod 
dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, 
ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo 
končnim potrošnikom.  
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Odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021, vendar se določila za 
delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati 26. aprila 2021, določila o opravljanju 
gostinske dejavnosti pa 24. aprila 2021. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu 
s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, 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 navedenega pogoja iz 
objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih 
smučarskih prog dovoljena 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. 
 
Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne 
športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni 
test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-
19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. 
drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se 
upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah 
schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike. 
 
Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih 
prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša 
veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna 
uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih 
linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število 
potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od 
voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti 
testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi 
antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih 
izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili 
kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. 
Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. 
 
V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat 
tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa. 
 
Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, 
stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v 
železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo: 

• dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
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sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 
najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-
19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

• dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 
prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 
dni, 

• dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 
odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni, 

• potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,  

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

 
Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.   
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za gospodarske 
družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe, samostojne 
podjetnike, pooblaščene organizacije in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost 
prometa. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob 
upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) in imajo 
dokazilo o negativnem rezultatu testa. Tem osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo: 
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 
najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-
19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 
dni, 

• odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni, 
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2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,  
3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev. 
 
Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 
 
Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod 
pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom 
HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih 
dni. Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega 
odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo: 
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 
najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-
19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 
dni, 

• odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni, 
 

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, 
3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev. 
 
Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 
 
Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za: 
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: 

• nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih 
organizacij s področja motornih vozil; 

2. pooblaščene organizacije pri izvajanju: 

• postopkov in nalog v tahografskih delavnicah, 
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• rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o 
brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga. 

 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod 
pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska 
priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ. 
 
Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi potekla v obdobju od 1. 
aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021. 
 
Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov 
ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne prepovedi 
potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se 
podaljša do 9. maja 2021. 
 
Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom 
podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma 
poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju. Če letna dajatev odstavka ni 
obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno 
dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi 
podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni 
plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki 
predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ 
opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. 
 
Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021. 
 
Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav 
Opravljanje preizkusov znanja je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in 
pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja o strokovni usposobljenosti za 
upravljanje energetskih naprav enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 
testom PCR ali HAG testom in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa. 
 
Tem osebam testiranja ni treba opraviti, če: 
1. imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 
najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-
19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 
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• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 
dni, 

• odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni, 

 
2. imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če 
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,  
3. imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev. 
 
Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah 
članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske 
ali Združenih državah Amerike. 
 
Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kandidatov, upoštevajoč priporočila 
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 
Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021. 
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov  
Odlok prinaša sproščanje tudi na področju športa. Dovoljena je športna vadba športnikov 
(treningi) vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi športnikov so 
dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih 
skupinah. 
 
Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost 
ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba 
je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih. 
 
Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v 
športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno 
število oseb pri usposabljanju je 10.  
 
Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v 
Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. 
 
Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih 
ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot 
jih določa Zakon o 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 in na 
gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih 
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ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen 
primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na 
prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za 
povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini. 
 
Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, 
pristojnega za zdravje in NIJZ. 
 
Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021. 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane 
skupnega gospodinjstva.  
 
Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod 
pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).  
 
Upoštevati je treba naslednje omejitve: 

• število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih 
metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega 
gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev, 

• število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov 
oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne 
več kot 10 udeležencev, 

• medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva, 

• v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 
Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa 
predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod. 
 
Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. 
 
Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021. 
 
Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  
Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se 
napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predloži: 
1. dokazila o negativnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur 

od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije ali schengenskega 
območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah 
Amerike; 
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2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali 

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem 
dni, 

• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
najmanj 21 dni,  

• prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

• drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National 
Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 

• drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni 
ali  

• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 
dni. 

 
Dokazila iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.  
 
Osebam, ki se vračajo z napotitve, se ni treba testirati po prihodu v Slovenijo, če 
predložijo tridnevni negativni PCR test (uporablja se od 26. 4. 2021). Pripadniku policije ali 
uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem 
državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini ob prihodu v 
Slovenijo ni treba opraviti testiranja, če predložijo negativni rezultat PCR na virus SARS-
CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici 
Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 
 
Za pomoč osebam in vzdrževalna dela na nepremičnini se rok za vrnitev podaljša na 
tri dni. Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu 
države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice 
Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki 
so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem 
objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah 
po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki 
ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa. 
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Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja je sprememba pri 
Finski, s seznama pa je črtana Malta. S seznama tretjih držav je črtan Barbados, dodani 
pa Malezija in Sveti Vincencij in Grenadine.  
 
Odlok začne veljati 25. aprila 2021, spremembe in dopolnitve 10. (splošne izjeme za vstop 
v državo) in 11. člena (posebne izjeme za vstop v državo) ter nov seznam rdečih držav pa 
se začnejo uporabljati 26. aprila 2021. Spremembe veljajo do 2. maja 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 2. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

• 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  

 
Vlada RS 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. 
 
Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) 
V obdobju od 12. 4. do 18. 4. 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh 
inšpekcijskih organov, določenih v PKP7,  3.786. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij, 
289 opozoril po Zakonu o prekrških in 187 upravnih ukrepov. 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 744 nadzorov, izrekel pa 1 prekrškovno 
sankcijo, 68 opozoril po Zakonu o prekrških in 7 upravnih ukrepov. 
 
Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 
V tednu od 12. 4. do 18. 4. 2021 je bilo opravljenih 223 nadzorov (od tega 222 rednih in 1 
izredni nadzor na podlagi prejete prijave). Izrečenih je bilo 6 opozoril po Zakonu o 
inšpekcijskem nadzoru in 1 opozorilo po Zakonu o prekrških. 
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 
Od 13. do 19. aprila 2021 je policija prejela 57 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o 
kršitvah je bilo 873. Izrekla je 766 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 174 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 3410 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 46 odstotkov več kot teden prej. Glede 
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na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so 
pripotovale iz Bosne in Hercegovine (2064), Kosova (368), Hrvaške (243) in Srbije (198). 
Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 145 oseb, kar je za sedem 
odstotkov več kot teden prej. 
 
V tem času je bilo obravnavanih 112 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 
Letos do 19. aprila je policija obravnavala 1477 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 40 
primerov, v katerih je bilo prijetih 48 tihotapcev ljudi (39 tujcev in devet slovenskih 
državljanov) s 314 nezakonitimi migranti. Za 37 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
Predlog stališča Republike Slovenije v zvezi digitalnim zelenim potrdilom 
Republika Slovenija sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za 
izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli 
bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), 
in sicer kot skupni pristop na ravni EU ki je lahko pomemben korak k varnemu in prostemu 
gibanju oseb med pandemijo COVID-19.  
 
Splošni cilj te uredbe je zagotoviti izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih 
potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni, da se olajša prosto gibanje znotraj EU med 
pandemijo COVID-19. Cilj predloga je tudi dopolniti nacionalne pobude, da se potrdila o 
cepljenju, testu in preboleli bolezni vzpostavijo na usklajen, dosleden in interoperabilen 
način. Potrdila so veljavna ob predložitvi nacionalnega potovalnega dokumenta (osebne 
izkaznice ali potnega lista ali drugega ustreznega dokumenta, ki omogoča identifikacijo 
osebe). 
 
V skladu s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma lahko tudi državljani tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, prosto potujejo na ozemljih drugih držav 
članic, če izpolnjujejo določene pogoje. Da bi omejile širjenje virusa, so države članice 
sprejele različne ukrepe, od katerih so nekateri vplivali na potovanje na ozemlje držav 
članic in znotraj njega, kot so omejitve vstopa ali zahteve za čezmejne potnike za 
karanteno. V teh smernicah so opredeljeni osrednji elementi interoperabilnosti.        
 
Digitalno zeleno potrudilo vsebuje najmanjši nabor relevantnih podatkov, ki pa morajo 
obsegati kategorije, ki jih je predlagala Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) - torej 
podatke o cepljenju vsemi vrstami cepiv, ki jih uporabljajo DČ, testiranju z NAAT (preskus 
amplifikacije nukleinske kisline) in antigenskimi testi ter tudi podatke o prebolelosti. Edino s 
takšnim izborom bo resnično omogočena nediskriminacija med državljani.  
 
Predlog ne predvideva vzpostavitve evidenc o cepljenju, testiranju in prebolelosti. Iz vidika 
varstva osebnih podatkov je pomembno tudi to, da se osebni podatki, ki se obdelujejo za 
namene preverjanja posameznikovega statusa glede cepljenja, testiranja ali prebolelosti, 
ne hranijo. 
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Predlog ne vzpostavlja obveznosti cepljenja in stremi k preprečevanju diskriminacije oseb, 
ki niso cepljene ter posebej izpostavlja, da posedovanje potrdila o cepljenju ali 
posedovanje potrdila o cepljenju, na katerem je navedeno določeno cepivo, ne bi smelo 
biti pogoj za uveljavljanje pravic do prostega gibanja. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 
S predlogom novele Zakona bodo med drugim odpravljene posamezne nejasnosti, 
povezane s prenosom sprememb evropske direktive o obveznih revizijah v slovenski 
pravni red, in spremenili definicijo subjektov javnega interesa, ki so zavezani k obvezni 
reviziji. 
 
Slovenija je določbe direktive 2014/56/EU o spremembi direktive 2006/43/ES o obveznih 
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v nacionalni pravni red prenesla z 
novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in novelo Zakona o revidiranju (ZRev-
2A). Evropska komisija je v postopku vsebinskega pregleda prenosa direktive 2014/56/EU 
opozorila na posamezne nejasnosti, ki se nanašajo na podrobnejšo ureditev sodelovanja z 
nadzornimi organi tretjih držav oziroma vpisa revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav 
v register. Te nejasnosti sedaj odpravljamo. 
 
Predlog predvideva tudi spremembo definicije subjekta javnega interesa. Danes so k 
obvezni reviziji zavezane tudi majhne in mikro družbe, v katerih imajo država ali občine 
večinski delež. Za takšne družbe bi težko trdili, da predstavljajo družbe, ki delujejo v 
javnem interesu oziroma imajo velik javni pomen zaradi svoje narave poslovanja, velikosti 
ali števila zaposlenih. K obvezni reviziji bodo tako po novem zavezane le srednje ali velike 
družbe, kar je primerljivo z drugimi državami članicami EU. 
 
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 
Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe 
obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za 
doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim 
sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz 
obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v 
sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.  
 
V prvem poglavju je poleg definicij izrazov določeno tudi, da se zavezujoči cilj glede deleža 
energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Republiki Sloveniji določi v 
celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem. V tem poglavju je tudi skladno z 
direktivo urejen način izračuna tega deleža. 
 
Drugo poglavje je namenjeno identifikaciji energije iz obnovljivih virov. Enako kot sedaj, 
terja identifikacija dva akta – deklaracijo proizvodne naprave in potrdilo o izvoru. 
Deklaracija je odločba Agencije za energijo, s katero agencija potrdi, da naprava izpolnjuje 
predpisane pogoje za določeno vrsto naprave na obnovljive vire ali v soproizvodnji z 
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visokim izkoristkom. Agencija na zahtevo proizvajalca energije, ki je imetnik deklaracije, za 
posamezne proizvedene enote izdaja potrdilo o izvoru.  
 
Tretje poglavje ureja podpore za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije oziroma 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Podpora se zagotavlja kot zagotovljen odkup 
električne energije iz manjših proizvodnih enot, sicer pa v  obliki finančne podpore.  
 
Četrto poglavje ureja mehanizme mednarodnega sodelovanja za doseganje deleža 
energije iz obnovljivih virov. 
 
Peto poglavje predloga zakona ureja samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, 
priključevanje manjših proizvodnih naprav na obnovljive vire in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov. 
 
V sedmem poglavju je urejeno spodbujanje rabe obnovljivih virov v prostorskem 
načrtovanju in administrativne poenostavitve. Predlog zakona določa večje število 
obveznosti za pripravljavce prostorskih aktov v zvezi z vključevanjem proizvodnih naprav 
na obnovljive vire. 
 
V osmem poglavju predlog zakona določa ukrepe za vključevanje energije iz obnovljivih 
virov v ogrevanje in hlajenje, v devetem pa nove zaveze za dobavitelje pogonskih goriv v 
prometu glede deleža goriv iz obnovljivih virov in znotraj tega še posebej za napredna 
pogonska goriva. 
 
Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja  
S tem predlogom zakona se nadomešča besedilo predloga zakona, ki ga je vlada določila 
s sklepom 8. 4. 2021, in sicer zaradi nekaj manjših popravkov.. 
 
Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta iz 23. julija 2014, o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in 
razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba 910/2014/EU), je stopila v veljavo 17. 
septembra 2014, uporabljati pa se je začela 1. julija 2016. Predlog Zakona o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) v povezavi z Uredbo 910/2014/EU zagotavlja 
nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kjer ta uredba dopušča oziroma 
omogoča podrobnejšo opredelitev nacionalnih postopkov in ureditev, na področju 
elektronske identifikacije pa vključuje tudi ureditev izdajanja nacionalne elektronske 
identitete. Republika Slovenija bo s sprejemom predlaganega zakona tudi omogočila 
priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in s tem svojim 
državljanom čezmejno elektronsko poslovanje.  
 
Predlog zakona je vsebinsko povezan tudi s predvideno spremembo Zakona o osebni 
izkaznici, saj je Ministrstvo za notranje zadeve v skladu z Uredbo (EU) 2019/1157 
Evropskega parlamenta in Sveta, 20. junija 2019, o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic 
državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim 
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družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, pripravilo pravne 
podlage za vključitev elektronske identitete na sredstvih elektronske identifikacije in 
digitalnega potrdila za elektronski podpis na novo biometrično osebno izkaznico. Za njeno 
izdajo mora veljati tudi predlagani Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, 
saj šele ta opredeljuje izdajanje elektronske identitete s strani države na enem ali več 
sredstvih elektronske identifikacije. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 
Predlagani predlog predstavlja prvo večjo novelo Zakona o zemljiški knjigi v zadnjih 
desetih letih. Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili o novih in dodatnih 
možnostih vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin. Novela bo tako omogočila za 
državljane preglednejše, enostavnejše in predvsem bolj pravno varne vpise etažne 
lastnine. V sklopu etažne lastnine se bodo lahko v zemljiško knjigo vpisali tudi tisti skupni 
deli, ki služijo več različnim stavbam (npr. otroško igrišče, skupna zelenica…),  novi kupec 
pa bo z nakupom stanovanja vedno pridobil tudi ustrezen delež na takšnih delih, brez da bi 
za to moral sklepati poseben pravni posel.  
 
Z novelo bo tako omogočen zemljiškoknjižni vpis novih stvarnopravnih položajev, ki jih je 
prinesla zadnja novela Stvarnopravnega zakona (SPZ-B) iz leta 2020, in ki sledijo 
potrebam in razvoju na področju nepremičnin. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 
Temeljni cilj predloga zakona je okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov 
zadrug, zaradi zaščite premoženja in dejavnosti zadrug.  
 
Zaradi krepitve možnosti nadzora nad poslovanjem zadruge se na novo uvaja institut 
revizorja, ki je revizorska družba in je primerljiv z ureditvijo posebnega revizorja v pravu 
gospodarskih družb. Revizorja za revizijo določenega pravnega posla v zadnjih treh letih 
lahko imenuje upravni odbor ali predsednik zadruge, če zadruga nima upravnega odbora. 
Revizorja lahko imenuje tudi občni zbor z večino glasov navzočih in zastopanih članov ali 
predstavnikov. Kot korektiv večinskemu odločanju se za primer, če občni zbor zavrne 
predlog za imenovanje revizorja, daje možnost, da ga imenuje sodišče na predlog najmanj 
ene desetine članov zadruge, ki so člani zadruge najmanj tri leta, če obstaja domneva, da 
je pri vodenju posameznih poslov prišlo do oškodovanja zadruge ali hujših kršitev zakona 
ali zadružnih pravil.  
 
Predlog zakona na novo uvaja tudi institut zadrug s posebnim pomenom, ki je namenjen 
predvsem zadrugam, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja 
ter zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev v svojem geografskem območju. 
Geografsko območje je lahko območje občin, regij ali drugih naravno zaokroženih območij. 
Če zadruga izpolnjuje predpisane pogoje lahko pridobi status zadruge s posebnim 
pomenom, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem zadruga deluje. 
Vsaka zadruga s pridobljenim statusom mora vsako drugo leto pristojnemu ministrstvu 
predložiti dokaze, da še vedno izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa. Vzpostavi se tudi 
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evidenca zadrug s posebnim pomenom, ki je javna in brezplačno dostopna. Namen 
dodelitve statusa zadrug s posebnim pomenom je omogočiti razvoj zadružništva oziroma 
zadrug, ki so na določenem geografskem območju uspešne in imajo za svoje geografsko 
območje poseben pomen. Status zadruge s posebnim pomenom je lahko eno od meril za 
pridobivanje sredstev na javnih razpisih, ki jih razpiše posamezno ministrstvo ali lokalna 
skupnost v okviru svojega potrjenega proračuna. Druge ugodnosti, olajšave, prednosti in 
druge pravice za zadruge s posebnim statusom pa se lahko določijo samo z zakonom. 
 
Na novo pa zakon predpisuje tudi dodatne možnosti za glasovanje po pošti ter omogoča 
članom zadruge, da se na sejo občnega zbora prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije 
in podpišejo zapisnik s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden 
lastnoročnemu podpisu. Tudi članom upravnega ali nadzornega odbora se omogoča, da 
se na svojo sejo prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije in podpišejo zapisnik s 
kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. 
 
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 
Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne 
emisije oz. podnebno nevtralnost. Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna in na 
podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Postavlja tudi 
strateške sektorske cilje za leto 2050 (in 2040), ki jih morajo posamezni sektorji dosledno 
upoštevati in vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte.  Učinkovito bo ravnala z 
energijo in naravnimi viri, hkrati pa ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti 
nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem 
gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno 
pridelani zdravi hrani. Prilagojena in odporna bo na vplive podnebnih sprememb. Slovenija 
bo družba, v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi 
priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja. Prehod v podnebno nevtralno družbo bo 
vključujoč, upoštevala se bodo načela podnebne pravičnosti. Stroški in koristi prehoda 
bodo porazdeljeni pravično, saj bo tudi najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočeno 
izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja.   
 
Podnebna strategija naslavlja ambiciozen izziv doseganja podnebne nevtralnosti, vendar 
hkrati ponuja posameznikom, družbi in gospodarstvu paleto priložnosti, znotraj katerih bo 
doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, kot so zmanjšanje vpliva na okolje, 
ohranjena narava, zmanjšanje energetske uvozne odvisnosti, nove razvojne priložnosti na 
skupnih energetskih trgih, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine, 
zagotavljanje zelenih delovnih mest, dvig konkurenčnosti podjetij in zagotavljanje 
skladnega regionalnega razvoja. Slovenija bo lahko te priložnosti s svojo majhnostjo in 
dobro izobrazbeno strukturo izkoristila v prid učinkovitega, vključujočega in trajnostnega 
prehoda v podnebno nevtralno družbo.  
 
Do leta 2050 bo Slovenija zmanjšala emisije toplogrednih plinov (TGP)  za 80-90 % glede 
na leto 2005 in izboljšala ponore, hkrati pa pospešila izvajanja politik prilagajanja na 
podnebne spremembe in zagotavljanje podnebne varnosti prebivalcev.  
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Dolgoročna strategija nakazuje jasno pot dolgoročnega razvoja Slovenije na področju 
podnebnih sprememb ter s tem povečuje predvidljivost podjetij, vlagateljev in potrošnikov v 
zeleni prehod gospodarstva - v smer neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov, 
pospešenega prehoda na obnovljive vire energije, opuščanja rabe fosilnih goriv in 
zmanjševanja končne rabe energije. Izvedbena zakonodaja in drugi ukrepi, ki se bodo 
nadgrajevali in dodatno sprejeli po sprejetju dolgoročne strategije, pa bodo še dodatno 
opredelili predvidene spremembe v sektorjih energetike, prometa, industrije, široke rabe, 
kmetijstva in odpadkov. Nadgradnja že obstoječih podnebnih ukrepov bo imela v Sloveniji 
na okolje velik in pomemben vpliv, saj bo sveženj podnebnih ukrepov prispeval k blaženju 
in prilagajanju na podnebne spremembe. Podnebne spremembe se v Sloveniji že izražajo 
(temperatura, vode), zato je za trajnostni razvoj Slovenije ključno čim prejšnje sledenje 
zastavljenim ciljem v podnebni strategiji in za dosego ciljev, učinkovito sistemsko izvajanje 
potrebnih ukrepov v vseh sektorjih. 
 
Dodatne investicije v določenih sektorjih, se odražajo v večji energetski učinkovitosti in 
zato zmanjšujejo porabo energije, kar lahko ugodno vpliva na povečano varčevanje tako 
gospodinjstev kot podjetij. Vlaganje v zelen razvoj bo povečalo gospodarske aktivnosti, kar 
bo predvidoma povišalo zaposlenost v slovenskem gospodarstvu. Za zagotavljanje 
pravičnega prehoda bo zelo pomembno tudi oblikovanje in izvajanje politik, ki prispevajo k 
zmanjševanju neenakosti v družbi, kar se bo odražalo v področni zakonodaji. 
 
Za obdobje do leta 2030 dokument sloni na že sprejetih odločitvah, opredeljenih v 
Strategiji razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030), Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu 
(NEPN), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 
2030, Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 
(ReNPVO20-30) in drugih sektorskih dokumentih. Strategija nadgrajuje navedene 
dokumente in zastavlja vizijo, dolgoročne cilje do leta 2050 ter podaja usmeritve za njihovo 
doseganje (opredeljuje podcilje, prioritete, usmeritve glede podpornega okolja). 
 
Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državi upravi je uredil prenos delovnega 
področja vojnih grobišč, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja iz 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za 
obrambo, kar je potrebno urediti še v organizacijskem predpisu Vlade Republike Slovenije, 
to je v Uredbi o organih v sestavi ministrstev.  
 
Opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju vojnih grobišč, vojnih invalidov, 
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja in strokovnih nalog na področju muzejske 
dejavnosti povezane s slovensko vojaško zgodovino se bo v Ministrstvu za obrambo 
organiziralo v novem organu v sestavi, Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino, 
kar je potrebno urediti v Uredbi o organih v sestavi ministrstev. Prav tako bo Uprava 
Republike Slovenije za vojaško dediščino opravljala tudi določene naloge, ki jih je do sedaj 
v Ministrstvu za obrambo opravljal Sektor za vojaške zadeve v Direktoratu za obrambne 
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zadeve in sicer opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju podelitve in 
preverjanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in 
vojnih veteranov, vodenje postopkov v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti nevladnih 
organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov in skrb za spominska obeležja 
v upravljanju Ministrstva za obrambo.  
 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za 
vojaško dediščino se sprejme najpozneje do 13. junija 2021. 
 

* * * 
 
 
 


