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73. REDNA SEJA VLADE  
 
 
 
Vlada je na 73. redni seji z dne, 5. 5. 2021,  sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo 
širjenja epidemije covid-19, ter več zakonskih predlogov. 
 
Izdala je  Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Sprememba odloka se nanaša na število udeležencev na 
organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na 
enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih 
metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in 
shodov ostaja 10 oseb. 
Sprejela  je končno oceno neposredne škode posledic potresa decembra 2020, Vlada je 
določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost, določila je besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaščiti živali.  
 
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno 
infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v 
Uradnem listu. 
 
Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju 
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s 
prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega 
omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna 
omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo. 
 
V skladu z dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (EKSRP) in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz EKSRP z 
dne, 6. 12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh 
statističnih regijah Republike Slovenije: 
1. pomurska statistična regija, 
2. podravska statistična regija in 
3. koroška statistična regija. 
 
S spremembo uredbe se spreminja višina sofinanciranja, ki je odvisna od gostote prebivalstva 
posameznega naselja in sicer: 
– od 0 do vključno 50 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 3.500 evrov/belo liso; 
– od 50 do vključno 100 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.900 evrov/belo liso; 
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– od 100 do vključno 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.300 evrov/belo liso; 
– nad 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 1.700 evrov/belo liso. 
 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem 
sektorju 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju in jo objavi v Uradnem listu. 
 
Sprememba Uredbe le vsebinsko dopolnjuje obstoječo Uredbo o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju in ne prinaša novih finančnih posledic. Uvaja se dodaten ukrep zelena trgatev, ki 
je sicer sistemski ukrep EU zakonodaje za financiranje iz obstoječe nacionalne ovojnice za vino, v 
Sloveniji pa smo ga zaradi nastale situacije na trgu z vinom zaradi epidemije covid-19 izvajali le v 
letu 2020. Ker pa se epidemija in situacija na trgu z vinom ne umirja, je smiselno ukrep zelene 
trgatve uvesti tudi v letu 2021. Z uvedbo novega ukrepa zelene trgatve se bo spremenila razdelitev 
sredstev nacionalne ovojnice za vino v letu 2021 in se bo v načrt razvojnih programov uvrstil nov 
projekt zelena trgatev, na katerega bodo v okviru nacionalne ovojnice za vino prerazporejena 
sredstva v višini 400.000 evrov. 
 
Predlog uredbe v manjši meri dopolnjuje tudi določbe, ki se nanašajo na podporo za promocijo 
vina (dopolnjujejo se upravičeni stroški za promocijo vina tudi s stroški izvedbe spletnih seminarjev 
oziroma obveščanj - zaradi omejitev druženja je taka oblika promocije vedno bolj pogosta). 
 
 
Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do 
leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za 
namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2020 
 
Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v 
kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode 
za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2020. 
 
Vlada 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do 
leta 2023 (v nadaljevanju: Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe 
vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (v nadaljevanju: Program). Ministrstvo za 
kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano letno poroča o izvajanju Načrta in Programa. 
 
Za izvedbo Programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
V letu 2020 je bilo izdanih 43 odločb za uvedbo zasebnih namakalnih sistemov z enim 
uporabnikom na površini 104 hektarje in 1 odločba o uvedbi zasebnih namakalnih sistemov z več 
uporabniki na površini 1,3 hektarja. 
 
V razmerah epidemije covid-19 je bil v letu 2020 objavljen en javni razpis s področja namakanja, in 
sicer 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, 
namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.  
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Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 15. javni razpis prejela 49 vlog, ki so se 
nanašale na namakanje, odobrenih je bilo 35 vlog za gradnjo zasebnih namakalnih sistemov s 
posameznimi uporabniki na površini okvirno 132 hektarjev kmetijskih zemljišč v skupni višini 
444.727 evrov. 
 
 
Vlada sprejela Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih 
odsekih cestninskih cest 
 
Skladno z določbami Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper) se od 1. 1. 2019 naprej zaračunava pribitek k cestnini na določenih odsekih 
cestninskih cest. V navedenem sklepu je določeno, da pribitek ne bo presegal 5% (avtocestni 
odsek Ljubljana-Šentrupert) oziroma 15% (avtocestni odsek Koper–Ljubljana) ponderirane 
povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e Direktive 
1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. 
 
Znesek pribitka se določa za vsako posamezno leto na podlagi podatkov o višini ponderirane 
povprečne infrastrukturne pristojbine, ki jih na osnovi izvedenega prometa ter sprememb strukture 
vozil zagotovi družba DARS, d. d., kot upravljavec omrežja cestninskih cest.  
 
Skladno z navedenim je upravljavec cestninskih cest zagotovil ažurne podatke o povprečni 
ponderirani infrastrukturni pristojbini realizirani v letu 2019, ki za cestninski razred R3 znaša 
0,146914 evrov / km in za cestninski razred R4 0,268324 evrov / km. Za cestninski razred R2, ki se 
v letu 2019 še ni cestninil ločeno, je pribitek določen 10% pod vrednostjo pribitka za cestninski 
razred R3, po enakem načelu kot je bila s 1. 9. 2020 določena višina cestnine za cestninski razred 
R2. Glede na predhodno navedene podatke se s predlaganimi spremembami sklepa zgolj ustrezno 
prilagaja (malenkostno znižuje) višina pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest. 
 
V zvezi s pričakovanimi finančnimi učinki prilagoditve višine pribitka je družba DARS, d. d., 
pripravila okvirno oceno prihodkov iz naslova pribitka k cestnini. Na osnovi izvedene ocene se 
predvideva, da se bo v letu 2021 zbralo za 12,2 mio EUR pribitka, ob upoštevanju ocene, da bo 
izpad prihodkov zaradi prilagoditve višine pribitka v letošnjem letu znašal 250.000 EUR. Brez 
prilagoditve višine pribitka bi bil pričakovani znesek iz tega naslova 12,45 mio EUR. Zavedati pa se 
je potrebno, da bosta dejanska realizacija pobrane cestnine in s tem posledično tudi izpad pribitka 
odvisna predvsem od realizirane strukture in količine prometa, kar pa je trenutno zaradi pandemije 
Covid-19 še precej negotovo napovedovati. Vrednost pribitka v okviru sprejetega proračuna za leto 
2021 sicer znaša 12,0 mio EUR, kar pomeni, da bo, kljub prilagoditvi višine pribitka, pričakovana 
realizacija še vedno 200.000 EUR nad načrtovano proračunsko vrednostjo. 
 
Sklep začne veljati 1. junija 2021, saj je potrebno v vmesnem času še tehnično prilagoditi 
informacijski sistem in izvesti določena testiranja posameznih podsistemov v okviru elektronskega 
cestninskega sistema za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (t. i. sistem 
DarsGo). 
 
 
Vlada se je seznanila s predlogom sporazuma s Policijskim sindikatom Slovenije   
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Vlada se je seznanila s predlogom Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado 
Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije  in predlogom Dogovora o merilih in 
kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. 
 
Vlada pooblašča ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa za podpis Sporazuma o razreševanju 
stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije. 
 
Pogajalska skupina v širši sestavi, ki jo je vodil državni sekretar Franc Kangler, se je s Policijskim 
sindikatom Slovenije (PSS) sestala trikrat. V okviru pogajanj je uskladila predlog stavkovnega 
sporazuma in predlog Dogovora o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in 
posebnih obremenitev. 
 
S podpisom sporazuma in dogovora PSS preneha izvajati stavkovne aktivnosti, stavka zaposlenih 
v Policiji pa se konča z uveljavitvijo in uporabo novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji in 
uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, ter z izvršitvijo vseh ostalih 
določb sporazuma. 
 
S podpisom stavkovnega sporazuma bi se Vlada Republike Slovenije zavezala, da: 

- bo najkasneje v 45 dneh po podpisu sporazuma v zakonodajni postopek vložila predlog 
novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega se bi uslužbencem 
policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača 
zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala do 20 odstotkov 
osnovne plače. 

 
Javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo podporne naloge policije, ter podrobnejša merila 
in kriterije za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev bosta po podpisu 
sporazuma uskladila Ministrstvo za notranje zadeve in PSS s posebnim dogovorom.  

 
Če bo državni zbor zakon sprejel, bo minister za notranje zadeve v osmih dneh po 
uveljavitvi novele zakona vladi predlagal povišanje plač, vlada pa se zavezuje, da bo 
predlog ministra potrdila v 15 dneh. 

 
V skladu z dogovorom bo vlada v skladu z določbami novega člena Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji sprejela sklep o povečanju plač za:  
- 1. karierni razred – 100 evrov bruto 
- 2. karierni razred – 100 evrov bruto 
- 3. karierni razred – 130 evrov bruto 
- 4. karierni razred – 140 evrov bruto 
- 5. karierni razred – 150 evrov bruto 
- strokovno tehnične delavce v policiji in javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo 

podporne naloge za policijo – 100 evrov bruto. 
 

- se izvajanje posebnega projekta Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času 
pogajalskega procesa podaljša od 1. aprila 2021 do zaključka zakonodajnega postopka 
novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Če bo državni zbor sprejel novelo, se 
izvajanje projekta podaljša do uveljavitve oziroma začetka uporabe določbe iz prvega 
odstavka te točke. 
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- bo v 45 dneh od podpisa tega sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih 

uslužbencev v plačne razrede, v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju tako, da 
se vključno od leta 2021 postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence 
plačne podskupine C3 izvede vsako leto na dan 15. novembra. Javni uslužbenci v višji 
plačni razred napredujejo in pridobijo pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so 
izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred. 

 
- bo Ministrstvo za notranje zadeve v 12 mesecih od podpisa tega sporazuma 

reprezentativna sindikata v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji povabilo k pogovorom 
o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence 
Ministrstva za notranje zadeve in Policije. 

 

- bo vse predpise in splošne akte, ki vplivajo na delovna razmerja oziroma položaj javnih 
uslužbencev Policije, Ministrstva za notranje zadeve in Inšpektorata RS za notranje 
zadeve, dosledno sprejemala oziroma vlagala v zakonodajni postopek po postopku, kot ga 
določajo predpisi in kolektivne pogodbe. V zvezi z navedenim se vlada zavezuje doseči 
najvišjo možno stopnjo usklajenosti s PSS. 

 
Finančne posledice sporazuma so 1.323.068,40 evra bruto bruto mesečno, oziroma 15.876.820,80 
evra bruto bruto letno. 
 
 
Soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 
 
Vlada je izdala sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2021/2022.  
 
Omejitve vpisa so letos manjše na najbolj obleganih študijskih smereh (medicina, računalništvo…), 
s čimer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zasledovalo tako interes študentov, kot 
tudi fakultet, ki so spremembe podprle na sejah senatov, in sicer skupaj za 94 študijskih programov 
oziroma smeri (en študijski program za oba načina študija, tako redni kot izredni študij). 
 
 
Vlada sprejela končno oceno neposredne škode posledic potresa decembra 2020 
 
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 na 
območju dolenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, pomurske, posavske, 
vzhodnoštajerske, zahodnoštajerske in zasavske regije v skupni višini 5.751.797,30 EUR.  
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na stavbah 176.675,46 EUR, delna škoda 
na stavbah 5.573.949,48 EUR in škoda na enem gradbenoinženirskem objektu 1.172,36 EUR. 
Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij. 
Škodo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. 
 
Ocenjena neposredna škoda na stavbah in gradbenoinženirskih objektih presega 0,3 promila 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2021 (3.216.599,40 EUR). Tako je dosežen 
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limit za uporabo sredstev državnega proračuna skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih 
nesreč. 

 
Pristojna ministrstva bodo pripravila program odprave posledic neposredne škode skladno z 
določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
 
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna 
 
Med drugim je vlada v okviru finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
prerazporedila sredstva v višini 7,7 milijona evrov, za namen omilitve in odprave posledic 
epidemije COVID-19, v skladu z ukrepi interventnih zakonov. Zagotovila se bodo sredstva za 
izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času trajanja epidemije za javne zavode 
s področja izobraževanja in znanosti, sredstva za pokrivanje izpada plačil staršev vrtcem za čas, 
ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja vrtcev ali karantene ter sredstva za financiranje zaščitne 
opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter 
znanosti za mesec marec 2021.  
 
Vlada je razporedila tudi sredstva znotraj finančnega načrta Ministrstva za kulturo. S skoraj 1,2 
milijona evrov se bo zagotovilo plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev.  
 
Znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada 
prerazporedila 75 tisoč evrov za interventni ukrep enkratnega solidarnostnega dodatka za 
brezposelne osebe. 
 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v 
vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19 
 
Vlada je izdala Uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije 
covid-19 in jo objavi v Uradnem listu. 
 
Uredba za leto 2021 določa začasna izjemna ukrepa - krizno destilacijo vina ter krizno skladiščenje 
vina, potrebna za odpravo motenj na trgu z vinom zaradi pandemije covid-19, ki sta bila uvedena 
že v lanskem letu.  
 
Oba ukrepa kot začasna ukrepa določa Delegirana uredba 2020/592/EU, ki jo je Komisija sprejela 
v začetku maja 2020, konec januarja 2021 pa podaljšala tudi v leto 2021 zaradi občutnih motenj na 
trgu z vinom tako na veleprodajni, kot maloprodajni ravni, kot tudi v sektorju HoReCa (gre za 
okrajšavo za storitev dobave hrane oziroma pijače v gostinski branži, ime sestoji iz prvih dveh črk 
področij njenega delovanja: Hotelirstvo, Restavracije, Catering). Sprejeti so bili ukrepi za umik 
določenih količin vina, ki se ne tržijo, v obliki krizne destilacije tega vina v industrijski alkohol ali 
alkohol za medicinske namene, in pa v obliki kriznega skladiščenja, s katerim se določena količina 
začasno umakne s trga.  
 
Glede na stanje zalog v letu 2020 in poizvedbo o zastojih v prodaji vina zaradi pandemije, se 
ocenjuje, da je za vzpostavitev ravnovesja na trgu z vinom v Sloveniji treba umakniti s trga 
predvidoma 10 milijonov litrov vina. 
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Skupno bo za oba ukrepa namenjenih okvirno 5,1 milijona eurov, od tega 4,8 milijona eurov za 
krizno destilacijo in 300.000 evrov za krizno skladiščenje vina. 
 
Oba začasna izjemna ukrepa krizna destilacija vina in krizno skladiščenje vina se bosta financirala 
iz sredstev nacionalne ovojnice za vino, na račun manjše porabe sredstev v letu 2021 za obstoječa 
ukrepa, dodatno pa so vir financiranja tudi sredstva proračuna Republike Slovenije, zagotovljena 
na podlagi 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-
19. 
 
 
Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
 
Vlada je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS z dne 
22. 4. 2021 do vključno 2. 5. 2021 določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih 
linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih 
potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom Odloka o 
spremembah določenih Odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšan do 
vključno 9. maja 2021.  
 
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, Avstraliji, Izraelu, 
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 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. 
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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 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, ali 

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

 
 
Vlada izdala 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: 
 

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe 
zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: 
− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil; 

 
2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: 

− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,  
− programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, 
− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega 

usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo; 
 

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju: 
− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, 
− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih 

vozil v cestnem prometu, 
− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, 
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− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca 
prevozov, 

− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih 
prevozov, 

− osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske 
nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov; 

 
4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju: 

− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih 
vodij šol vožnje,  

− usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev 
na vozniškem izpitu, 

− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti 
presojevalcev varnosti cest, 

− edukacijskih in psihosocialnih delavnic,  
− preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih 

ter  
− vozniških izpitov. 

 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju 
sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 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 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) 
in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa. 

 
Osebam iz prejšnjega odstavka 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, 

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 

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, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
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 
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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, ali 

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, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
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, 
− 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. 
 
Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021. 
 
 
Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine 
 
Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok 
začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021. 
 
Sprememba odloka se nanaša le na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in 
shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih 
metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo 
enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb. 
 



 

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

                                                                                         

 
Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
 
Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe se 
nanašajo na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2.  
 
Tako se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila  izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 
Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in 
velja do vključno 16. maja 2021.  
 
 
Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih 
 
Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se 
podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem 
ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se 
podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.  
 
Do 16. maja 2021 se 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 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 odločila 
za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem 
ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. 
 
Vlada potrdila predlog sprememb davčnih zakonov 
 
Vlada je na seji določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. 
  
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje ter z davčnimi ukrepi dodatno spodbuja gospodarsko 
okrevanje po epidemiji covid-19. Predlog zakona torej omogoča ugodnejše davčne ukrepe od 
veljavnih in zagotavlja prijazen administrativni okvir obdavčitve s poenostavitvami in 
zasledovanjem davčne gotovosti. 
  
Predlog zakona prenaša v slovenski pravni red tudi člen direktive EU o določitvi pravil proti 
praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, in sicer člen o 
obratnih hibridnih neskladjih. 
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S predlogom zakona nadgrajujemo davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela 
v strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v digitalno preobrazbo in zelen prehod. 
Določa se enostavnejše in ugodnejše priznavanje nekaterih odhodkov pri ugotavljanju davčne 
osnove. 
  
S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini zasledujemo osnovni 
cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covid-19 ter razbremenitev davčnih 
zavezancev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno 
gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. 
  
Predlog zakona vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve:  
  

 davčno razbremenitev dohodkov iz dela (postopno zviševanje splošne olajšave, znižanje 
davčne stopnje v zadnjem, 5. dohodninskem razredu, rahljanje pogojev za davčno 
ugodnejšo obravnavo plačila za poslovno uspešnost),  

 davčno razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema (znižanje stopnje dohodnine od 
dohodkov iz kapitala, skrajšanje obdobja imetništva kapitala, znižanje stopnje dohodnine od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem in znižanje normiranih stroškov, uvedba 
možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz 
kapitala v letno davčno osnovo),  

 rešitve na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti - spremembe na področju 
uveljavljanja znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za določene olajšave 
(spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje, nova olajšava za vlaganja v zelen in 
digitalni prehod), 

 druge rešitve (seniorska olajšava, znižanje bonitete za osebno motorno vozilo na električni 
pogon za privatne namene, sprememba na področju izračunavanja in plačevanja 
dohodnine od pokojnin, oprostitev plačila dohodnine od dohodkov iz naslova družinske 
pokojnine in dohodkov, izplačanih iz šolskih skladov). 

  
S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost pa 
se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropskih direktiv, prav tako se želi s predlogom 
zakona doseči poenostavitev in administrativna razbremenitev davčnih zavezancev in davčnega 
organa, hkrati pa slediti okoljski politiki. 
  
Glavni cilji predloga zakona so sledeči: 
  
- uresničitev načela obdavčitve v državi članici potrošnje pri obdavčitvi vseh dobav blaga in 
nekaterih storitev osebam, ki niso davčni zavezanci,  
- poenastavitve obveznosti glede izpolnjevanja obveznosti glede DDV za davčne zavezance in 
spodbuditev davčnih zavezancev k prostovoljnemu plačevanju DDV, 
- preprečitev neplačevanja DDV pri e-trgovanju z unijskim blagom, 
- uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje 
dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida, 
- večja fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, 
ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki, 
- davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob 
prvem obračunu davka na dodano vrednost, 
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- ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo 
možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na 
dodano vrednost, 
- račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo. 
  
Predlogi zakonov se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022, razen določb Zakona 
o davku na dodano vrednost, ki se glede prenosa direktiv v zvezi z e-trgovanjem in administrativnih 
poenostavitev uveljavljajo s 1. julijem 2021. 
  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 
 
Vlada je izdala določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali (ZZZiv – F) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. 
 
Predlog novele, pripravljen v okviru medresorske delovne skupine, celoviteje ureja področje 
odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Delovna skupina je imela nalogo preučiti izhodišča za 
spremembe predpisov na področju zaščite živali zaradi uskladitve z določbami novele 
Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter preučiti potrebe za celovito ureditev področja zapuščenih 
živali. 
 
Predlog vsebuje rešitve zaradi uskladitve z določbami novele SPZ, celovitejšo ureditev področja 
zapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih vrst živali, osnovna znanja za skrbnike živali in 
tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi) in rešitve, nastale zaradi potrebe po 
boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali. 
 
V predlogu zakona so predlagane naslednje rešitve: 

- natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja 
preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi (označevanje pasjih mladičev pri prvem lastniku v 
leglu; regulacija oglaševanja); 

- uvajanje odgovornega lastništva mačk za zmanjševanje števila zapuščenih mačk 
(dokazovanje lastništva mačk z označitvijo); 

- 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); 

- uvajanje odgovornega lastništva živali z zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe 
živali (skrbniki, osebe, ki ob opravljanju dejavnosti v povezavi z živalmi, prihajajo v 
neposreden stik z živalmi); 

- dopolnitve določb, ki urejajo področje nevarnih psov in ureditev uporabe pastirskih psov za 
varovanje čred na paši; 

- prepoved privezovanja psov, z natančno določenimi izjemami, kjer je privezovanje nujno in 
bi bila prepoved privezovanja v naštetih situacijah neživljenjska za skrbnike psov ali celo 
nevarna za same pse (prehodno obdobje 1. 1. 2023); 

- prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh; 
- določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali; 
- prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna; 
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- možnost izreka višjih kazni za prekrške ter uskladitev kazenskih sankcij s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami besedila. 

 
 
 

*  *  * 


