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74. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 13. 5. 2021 – Vlada RS je na 74. redni seji podaljšala epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 za mesec dni in sprejela odloke v zvezi z njeno zajezitvijo. 
Obravnavana pa so bila tudi tri poročila pristojnih institucij v zvezi z nadzorom nad 
izvajanjem odlokov za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 
 
Epidemija na območju celotne države podaljšana za 30 dni  
Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 
zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju 
Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni. 
 
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim 
valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo priča 
njenemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma 
incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-
CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem 
območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo 
stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. 
 
Glede na navedeno je Vlada na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. 
 
Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja 30 dni. 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
V vseh statističnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in 
pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure. Vlada z odlokom spreminja pogoje za 
ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Tam je ponudba za mizami 
dovoljena za maksimalno štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj 3 metre 
razdalje. Razdalja med osebami za mizo več ni določena, pogoj omejitve števila oseb za 
eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi 
člani oziroma skrbniki za mizo. 
 
Vlada spreminja tudi pogoj glede omejitve števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih 
se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Velja namreč, da 
je na 20m2 poslovnega prostora lahko prisoten en potrošnik, a ta pogoj ne velja za osebe, 
ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v 
notranjosti takšnega javnega prostora ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo. 
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Dodatno sproščamo tudi turistično dejavnost, in sicer v vseh statističnih regijah bo odslej v 
kampih dovoljeno ponujanje do 70% razpoložljivih enot.   
 
Kot nova izjema se določa tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na 
srečo. To je mogoče od 5. do 22. ure, če zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testirani). Igralni saloni lahko ponujajo do 50 % razpoložljivih kapacitet. 
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov  
Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena 
rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Prav tako se dovoljuje prisotnost 
gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja. 
 
Proces športne vadbe je dovoljen športnikom, ki jih določa Zakon o športu, mora pa se 
izvajati v varnih vadbenih skupinah. Športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja 
individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Dovoli se izvajanje javnoveljavnih 
programov usposabljanj za strokovno delo v športu. 
 
Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj in udeležba gledalcev na tekmovanjih, pri čemer 
so določeni pogoji za udeležbo (test na virus SARS-Cov-2 z metodo verižne reakcije s 
polimerazo ali hitri antigenski test). Z odlokom je natančno določeno, kdaj testa ni 
potrebno opraviti. Prisotnost gledalcev je dovoljena do 50 odstotkov kapacitete sedišč. 
 
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 vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na 
gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih 
ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Športniki 
in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega 
za zdravje in NIJZ.  
 
Odlok bo pričel veljati 17. maja in bo veljal do vključno 23. maja 2021. 
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
Zbiranje (druženje) je dovoljeno do 50 ljudi. 
 
Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod 
pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na 
shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše 
NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Vse ostale omejitve glede shodov in 
prireditev ostajajo nespremenjene: v zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih 
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metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih 
metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra. 
 
Odlok začne veljati 15. maja 2021 in velja do 23. maja 2021. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Ponovno se uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po 
napotitvi v karanteno. Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno 
na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je 
izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti 
najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu. 
 
Na seznamu rdečih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so 
spremembe pri Danski, Franciji, Grčiji, Norveški in Španiji, črtana je Slovaška. Na seznam 
tretjih držav je dodan Sudan, črtana sta Izrael ter Sveti Vincencij in Grenadine. 
 
Odlok začne veljati 15. maja in velja do vključno 23. maja 2021. 
 
Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav 
Opravljanje preizkusov znanja iz prejšnjega člena je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (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 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) in imajo 
dokazilo o negativnem rezultatu testa. 
 
Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, 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 oziroma od prvega odmerka cepiva 
Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni in  od odmerka cepiva 
COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo 
najmanj 14 dni, 

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

• imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev. 
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Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah 
članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike. 
 
Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 25 kandidatov, upoštevajoč priporočila 
NIJZ. 
 
Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja do vključno 23. maja 2021. 
 
Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in 
teoretičnega dela vozniškega izpita 
Z odlokom se zaradi podaljšanja razglašene epidemije do 15. junija 2021 in posledično 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in 
načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljavnost vozniških dovoljenj voznikov 
začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih 
vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so potekla ali potečejo v 
obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, podaljša do vključno 31. 
decembra 2021. 
 
Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov velja, da se do 31. 
decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, ki 
so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in 
katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, do poteka 
veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih 
obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B). 
 
Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, 
za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov za kategorijo A2 ali A, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost 
le tistih vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje 
katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za 
kategorijo A2 ali A, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 
vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in 
načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji, do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne 
bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A). 
 



 

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

                                                                                         

Za podaljšanje veljavnosti teoretičnega dela 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 vključno 15. junija 2021 ter zaradi začasne prepovedi 
oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do poteka veljavnosti teoretičnega dela vozniškega 
izpita niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del 
vozniškega izpita). 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom 
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se omejitev števila končnih uporabnikov pri 
javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na način, da se 
število končnih uporabnikov omeji glede na 50% zasedenost zmogljivosti sedišč. Strežba 
in uživanje hrane in pijače na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena. Javne kulturne 
prireditve ni dopustno izvajati brez zagotovitve sedišč za končne uporabnike. Končni 
uporabniki in nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah morajo opraviti obvezno 
predhodno testiranje na SARS-CoV2, pri čemer je udeležba dopustna le ob negativnem 
testu, cepljenju ali prebolelosti. 
 
V zaprtih javnih prostorih se ne glede na kriterij kvadrature dovoljuje združevanje do 50 
oseb v kulturnih ustanovah, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 1,5 
metra, razen med osebami skupnega gospodinjstva, več kot 60 oseb pa v primerih 
zaključenih skupin, ki se lahko združujejo na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Izvajanje javnih kulturnih prireditev je ne glede na omejitev po zmogljivosti sedišč 
dovoljeno v primerih zaključenih skupin, ki se lahko združujejo na podlagi priporočil NIJZ s 
področja vzgoje in izobraževanja. 
 
Novela odloka podaljšuje veljavnost odloka za sedem dni, tako da odlok velja do vključno 
23. 5. 2021. 
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode 
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se pri verskih obredih, bogoslužjih, molitvah in 
drugih verskih praksah določa, da se število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko 
svobodo v zaprtih prostorih omeji na 50% zasedenost zmogljivosti sedišč, na prostem pa 
na največ 50 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti v vseh primerih 
najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 
 



 

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

                                                                                         

Novela odloka podaljšuje veljavnost odloka za sedem dni, tako da odlok velja do vključno 
23. 5. 2021. 
 
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 
S predlagano spremembo odloka se v skladu z mnenjem Strokovne svetovalne skupine 
ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije z dne 5. 5. 2021 zaradi 
preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vsebina odloka ostaja 
nespremenjena. 
 
S tem odlokom se do 15. junija 2021 podaljšuje veljavnost sledečih ukrepov: 

• v 2. členu je določeno, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o 
zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije. 

• v 3. členu je za nemoteno izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov določeno, da 
lahko generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s 
sklepom določi način izdaje medicinskih pripomočkov, obveznost in način poslovanja 
dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS, izdajo in izposojo medicinskih 
pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega 
zavarovanja ter druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi 
pripomočki. 

• v 3.a členu je kot začasni ukrep določena pravica zavarovanih oseb do sanitetnega 
prevoza v primeru popolne prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije, s čimer se zavarovancem omogoči dostop do zdravstvenih 
storitev. 

 
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.  
 
Z odlokom se do 23. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

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

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

• Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2; 

• Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah. 
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Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 
V obdobju od 3. do 9. maja 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh 
inšpekcijskih organov, določenih v PKP7,  2.897. Izrečenih je bilo 16 prekrškovnih sankcij, 
287 opozoril po Zakonu o prekrških in 150 upravnih ukrepov. 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 672 nadzorov, izrekel pa 24 opozoril po 
Zakonu o prekrških in 5 upravnih ukrepov. 
 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora 
cepljenja proti COVID-19 
V tednu od 3. do 9. maja 2021 je bilo opravljenih 109 nadzorov cepilnih centrov (od tega 
97 rednih ter 12 izrednih nadzorov na podlagi prejete prijave). Izdana je bila ena 
ureditvena odločba.  
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 
Od 4. do 10. maja 2021 je policija prejela 34 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o 
kršitvah je bilo 221. Izrekla je 222 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 29 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 3804 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 35 odstotkov manj kot teden prej. Glede 
na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so 
pripotovale iz Bosne in Hercegovine (1855), Kosova (493), Srbije (436) in Severne 
Makedonije (400). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 91 oseb, kar 
je za 7 odstotkov več kot teden prej. 
 
V tem času je bilo obravnavanih 72 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos 
do 10. maja je policija obravnavala 1815 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 52 
primerov, v katerih je bilo prijetih 64 tihotapcev ljudi (52 tujcev in 12 slovenskih 
državljanov) s 443 nezakonitimi migranti. Za 50 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
 
 

* * * 
 
 
 


