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76. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 20. 5. 2021 – Vlada RS je na 76. redni seji izdala pet odlokov v zvezi z 
zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela Program odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020 ter spremembe in 
dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2021. Vlada RS  je tudi razporedila sredstva državnega 
proračuna in določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po 
epidemiji COVID-19. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Zakona o Zakona o 
informacijski varnosti in določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri nekaterih 
proračunskih uporabnikih. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  
Republike Slovenije 
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, Severne Irske,  Združenih državah Amerike in 
Turčije ali Srbije. 
 
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 
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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 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, ali  

• dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje in dokazilo o 
cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz druge do četrte alineje 
tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ 
osem mesecev od začetka simptomov. 

 
Testiranja so torej oproščene tudi osebe oziroma uporabniki, ki so preboleli COVID-19, in 
so se najkasneje v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili 
vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija. 
 
Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. 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: 

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: 
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• 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, 

• 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 je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani 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, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva 
Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech 
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najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 
dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali cepiva 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 prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 

kot šest mesecev, ali 
4. dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje točke in dokazilo o 

cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz prve do tretje 
alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer so bile cepljene v obdobju več kot šest 
mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov. 

 
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, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva 
Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech 
najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 
dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali cepiva 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, ali 
4. dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje točke in dokazilo o 

cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz prve do tretje 
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alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest 
mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov. 

 
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, Srbiji, Turčiji, 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 iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka 
in prejšnjega člena ne velja 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 za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-
ukrepov-covid-19. 
 
Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021. 
 
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  
Ukinjajo se kontrolne točke na cestnih povezavah z Madžarsko. Pred tem so bile že 
ukinjene z Italijo in Avstrijo. 
 
Kontrolne točke ostajajo na zračnih in pomorskih povezavah. Vstop v Slovenijo je na 
zračnih in pomorskih povezavah dovoljen edino na teh kontrolnih točkah, na ostalih 
povezavah pa je prestop meje dovoljen vsakomur, pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop 
v državo po tem odloku. 
 
Izjema za prebolevnike z enim odmerkom cepiva 
Dodana je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje 
v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim 
odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija. Ta cepiva so: Comirnaty 
proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Vaxzevria (COVID-
19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson 
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in Johnson/Janssen-Cilag, Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, 
Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech in COVID-19 Vaccine proizvajalca 
Sinopharm. 
 
Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju. Za cepljene prebolevnike 
se kot ustrezno dokazilo ob vstopu šteje kombinacija: 

• dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in pozitivnega testa PCR ali 

• dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in potrdila zdravnika o prebolelem 
COVID-19.  

 
Cepljenje mora biti opravljeno najkasneje osem mesecev po pozitivnem testu PCR 
oziroma začetku simptomov. 
 
Rdeči seznam držav 
Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji 
(po novem administrativna enota Gradiščanska ni rdeča), Češki (po novem administrativna 
enota Severovýchod ni rdeča), Italiji (rdeče niso administrativne enote Furlanija – Julijska 
krajina, Molize in Sardinija) in Norveški (rdeči sta samo administrativni enoti Oslo in 
Vestfold og Telemark). Danska in Slovaška sta po novem celotni rdeči. Vstop iz 
administrativnih enot, ki niso rdeče, je dovoljen brez karantene. 
 
Na seznam tretjih držav je dodana Šrilanka, črtana pa je Albanija. 
 
Odlok začne veljati 22. maja in velja do vključno 30. 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.  
 
S tem odlokom se do 30. 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. 

 
Podaljšano izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 
Vlada RS ugotavlja, da epidemiološka situacija, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali 
spremembe navedenega odloka. 
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Veljavnost začasnih ukrepov je z odlokom vezana na konec epidemije, vendar ne več kot 
tri mesece. Vlada mesečno preverja okoliščine, zaradi katerih so začasni ukrepi sprejeti, in 
njihovo upravičenost. Ukrepi ostajajo v veljavi. 
 
Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi: 

• vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa,  

• omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se 
zainteresirani predhodno naročijo,  

• organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih 
dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev,  

• omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih,  

• dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov,  

• dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi 
ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe 
ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku, 

• dopusti se podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v 
postavljenem roku.  

 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s 
poplavami v letu 2020 
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s 
poplavami v letu 2020, v skupni višini 22.100.000,00 evrov. V letu 2021 je predvideno 11 
milijonov evrov. 
 
Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na 
prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride 
v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali. 
 
Spremembe in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021 
Na predlog Ministrstva za obrambo je Vlada RS sprejela spremembe in dopolnitve Načrta 
vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 
2021, ki zajemajo tako vaje v obrambnem sistemu kot tudi vaje v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Zaradi še vedno trajajoče epidemije se obseg in izvedba 
načrtovanih usposabljanj in vaj v obrambnem sistemu zaradi preventivnih razlogov 
organizatorjev prilagaja na način, da se v čim večji meri izogne možnosti širjenja okužb s 
covidom-19.  
 
Razporeditev sredstev državnega proračuna 
Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) je vlada razporedila manjkajoče pravice porabe v B 
bilanci v višini 10 milijonov evrov za zagotovitev finančnih sredstev SID banki za namen 
financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov. 39. člen Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa, da se za 
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ohranitev delovanja gospodarskih subjektov na področju prevozov potnikov ali blaga v 
cestnem prometu. Dodeljena sredstva se bodo porabila kot sovlaganje Republike 
Slovenije v Ukrep finančnega inženiringa za namen financiranja gospodarskih subjektov 
na področju cestnih prevozov, ki se bo izvajal v obliki posojilnega sklada. Za izvajanje 
ukrepa bo SID banka zagotovila še 25 milijonov evrov. 
 
Vlada je MZI zagotovila dobrih 312 tisoč evrov za pokritje obveznosti po 76. členu Zakona 
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, za 
upravljavce avtobusnih postaj.   
 
Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila 5,9 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena 
za povračilo stroškov odvzema brisov in stroškov izvedbe mikrobioloških preiskav, katerih 
rezultati so posredovani v Centralni register podatkov o pacientih.  
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ je vlada 
razporedila 4,3 milijona evrov za zagotovitev sredstev na podlagi 83. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. S tem se zagotavljajo pravice 
porabe za kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, ki so prazne zaradi 
zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19. Navedena sredstva se zagotovijo 
94 izvajalcem socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva, ki so izstavili zahtevke 
v mesecu aprilu. V obdobju od januarja do marca 2021 je bilo pri izvajalcih, ki so vložili 
zahtevke za izplačilo sredstev, zaradi zagotavljanja preprečevanja okužb s COVID-19 v 
povprečju 2196 nezasedenih mest na dan.  
 
Na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 je vlada MDDSZ razporedila dobra dva milijona evrov. 
Sredstva bodo namenjena za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor, in sicer tako delodajalcem v javnem sektorju kot 
zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne 
službe. Navedena sredstva se zagotovijo 45 zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki 
dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe in so aprila izstavili zahtevke za izplačilo 
dodatkov v obdobju od 1. februarja 2021 do 31. marca 2021.  
 
Skoraj 825 tisoč evrov je razporejenih MDDSZ za pokrivanje obveznosti na podlagi 94. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje dodatka za nego otroka, ki ga 
prejema upravičenec skladno z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke, ki se v času trajanja epidemije poveča za 100 evrov. Navedena sredstva se 
zagotovijo 8.248 upravičencem, ki so upravičeni do dodatka za nego otroka. 
 
528 tisoč evrov pa je razporejenih MDDSZ za zagotovitev sredstev na podlagi 101. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19. sredstva bodo namenjena za pokrivanje enkratnega solidarnostnega dodatka 
za novorojence v višini 500 evrov, do katerega je upravičen eden od staršev ali druga 
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oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za 
vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega od vključno 1. januarja 2020 
do eno leto po koncu epidemije. Navedena sredstva se zagotovijo 1.056 upravičencem, ki 
so upravičeni do pomoči ob rojstvu otroka. 
 
Za zagotovitev sredstev na podlagi 84. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 je vlada MDDSZ razporedila slabih 295 tisoč evrov. Sredstva 
bodo namenjena za povračilo stroškov oskrbnine za čas odsotnosti uporabnika 
institucionalnega varstva z umikom v domačo oskrbo zaradi zagotavljanja ukrepa 
omejevanja okužbe s COVID-19. Navedena sredstva se zagotovijo 48 izvajalcem 
socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva, ki so aprila izstavili zahtevek. V 
obdobju od januarja do marca 2021 je bilo pri izvajalcih, ki so vložili zahtevke zaradi umika 
v domačo oskrbo mesečno odsotnih v povprečju 194 uporabnikov storitve 
institucionalnega varstva.  
 
Vlada je MDDSZ razporedila skoraj 206 tisoč evrov za pokrivanje obveznosti na podlagi 
38. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Sredstva bodo 
namenjena za zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih 
posledic epidemije COVID -19 pri izvajanju dodatne pomoči prejemnikom hrane iz Sklada 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim uporabnikom. Navedena sredstva se nanašajo na 
zahtevek Rdečega križa Slovenije za obdobje od 1. januarja  2021 do 31. marca  2021. 
 
Finančni upravi RS je vlada za pokritje obveznosti po 35. členu Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 razporedila tri milijone evrov. 
Sredstva bodo namenjena ponudnikom na področju turizma, in sicer za unovčene bone.  
 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada razporedila 1,6 milijona evrov za 
pokritje obveznosti po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 in 130. ter 123. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje 
izpada plačil staršev vrtcem, za kritje nekritih stroškov dijaškim in študentskim domovom, 
za izplačilo dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih razmerah v zasebnih vrtcih s koncesijo 
in brez koncesije.  
 
Ministrstvu za javno upravo je vlada razporedila dobrih 495 tisoč evrov. Sredstva bodo 
namenjena obveznostim, vezanim na predsedovanje Svetu Evropske unije, in sicer za 
stroške vzpostavitve oblačnega portala in avdiovideo konferenčnega sistema ter programa 
usposabljanja.  
 
Vlada je Generalnemu sekretariatu vlade prerazporedila dobrih 342 tisoč evrov, ki bodo 
namenjena za celovito prenovo avdio konferenčnih sistemov, ki služijo ozvočenju in 
snemanju sej, sestankov, novinarskih konferenc ter prevajanja v sejnih prostorih in 
novinarskih središčih na lokaciji vladnih stavb na Gregorčičevi ulici. 
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Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada v skladu s 96. členom Zakona o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
zagotovila dobrih 207 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo enkratnega 
solidarnostnega dodatka, ki na upravičenca znaša 150 evrov. Po preveritvi vseh zakonskih 
pogojev je do sredstev upravičeno 1382 kmetijskih gospodarstev. 
 
Dopolnjen seznam pomembnih investicij do omilitve posledic gospodarske škode 
zaradi epidemije 
Vlada RS je določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji 
covid-19, iz seznama pa je črtala 13 investicij (zlasti zaradi podvajanja ali zamenjave 
projektov).  Tako je na seznamu skupaj 336 pomembnih investicij.  Namen določitve 
pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih 
postopkov povezanih s temi investicijami, katerih namen je omiliti gospodarsko škodo, ki jo 
je pustila epidemija.  
 
Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v 
gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, 
trgovina in drugih. V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 
milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse 
predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek 
izvedbe poleti 2021. 
 
Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam 
Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je pristojno za uskladitev tega 
seznama med resorji. Pomembne investicije so razdeljene po statističnih regijah in na 
vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.   
 
Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na gradnjo 
stanovanjskih sosesk, zdravstvenih domov, izobraževalnih ustanov in podobno. 
 
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva 
po epidemiji COVID-19 določa, da vlada s sklepom na podlagi kriterijev, določenih v tem 
zakonu, na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, določi pomembne investicije. 
S tem sklepom je vlada dopolnila Seznam pomembnih investicij, ki so bile določene s 
sklepom vlade  z dne 30. septembra  2020. 
 
Predlog novele Zakona o informacijski varnosti  
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
informacijski varnosti, katerega cilj je sistemsko urediti in nadgraditi področje informacijske 
varnosti tako na strateški kot tudi na operativni ravni nacionalnega sistema zagotavljanja 
informacijske varnosti. 
 
Po predlogu se spreminja umestitev pristojnega nacionalnega organa za informacijsko 
varnost, kot ga trenutno določa Zakon o informacijski varnosti, in sicer tako, da se Uprava 
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RS za informacijsko varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo, preoblikuje 
v samostojno strokovno službo Vlade RS. V novo vladno službo se v najkrajšem možnem 
času umesti tudi skupina za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij 
in informacij organov državne uprave (CSIRT organov državne uprave).  
 
Nacionalne in mednarodne izkušnje kažejo, da so pristojni nacionalni organi za področje 
informacijske (kibernetske) varnosti postali ključni deležniki v sistemu zagotavljanja 
nacionalne varnosti sodobnih držav. Z novo umestitvijo se bo dvignilo raven koordinacije 
kibernetske varnosti ter doseglo primerljivo ureditev z vodilnimi državami. Vsakodnevno se 
soočamo s kibernetskimi grožnjami in ranljivostmi informacijsko komunikacijskih sistemov, 
ki bi v primeru realizacije lahko imeli težko popravljive posledice za državo in 
gospodarstvo. Kibernetsko varno predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021 je 
ključno za ugled države. Tudi v ta namen je treba dvigniti raven odpornosti in koordinacije 
na nacionalni ravni, zato je nujna čimprejšnja ustrezna umestitev pristojnega nacionalnega 
organa, ki mora takoj prevzeti proaktivno vlogo na področju informacijsko kibernetske 
varnosti. Zato se predlaga obravnava zakona po nujnem postopku. 
 
Določeni izplačilni dnevi za plače zaposlenih pri nekaterih proračunskih uporabnikih 
Vlada je danes določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki 
za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFERAC, razen za lokalne skupnosti, in 
sicer za obdobje od junija do decembra 2021. 
 
Izplačilni dan bo na 10. delovni dan v mesecu za pretekli mesec. To pomeni, da bo: 

• za maj 2021 izplačilni dan 14. junij 2021,  

• za junij 2021 bo izplačilni dan 14. julij 2021, 

• za julij 2021 bo izplačilni dan 13. avgust 2021,  

• za avgust 2021 bo izplačilni dan 14. september 2021,  

• za september 2021 bo izplačilni dan 14. oktober 2021,  

• za oktober 2021 bo izplačilni dan 15. november 2021, 

• za november 2021 pa bo izplačilni dan 14. december 2021. 
 
Zaradi lažjega prehoda na nov sistem izplačila plač ter premostitve prehodnega obdobja 
bomo regres za letni dopust za leto 2021 izplačali 4. junija 2021. 
 
V praksi se ugotavlja, da zaradi zgodnjega datuma izplačila plač (praviloma 5. dne v 
mesecu za pretekli mesec) nastajajo velike obremenitve računovodskih in kadrovskih 
služb v dneh pred izplačilom plač, izplačila plač in povračil drugih stroškov dela pa 
praviloma ne odražajo dejanskega stanja v preteklem mesecu, saj pozneje sledijo 
poračuni.  
 
S to problematiko se je ukvarjal tudi Strateški svet za debirokratizacijo, ki je predlagal 
spremembo izplačilnega dneva na kasnejši dan v mesecu, s čimer bi med drugim odpravili 
administrativne ovire in prispevali k preglednosti prejemkov iz delovnega razmerja javnih 
uslužbencev.  
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Sprememba oziroma zamik izplačilnega dne za plače v javnem sektorju je tudi predmet 
pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja. Glede na to in upoštevaje dejstvo, da bi 
se morali postopki za obračun plač v sistemu MFERAC že pričeti, se s sprejetim sklepom 
samo za proračunske uporabnike, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem 
MFERAC (razen za lokalne skupnosti), določa izplačilne dni na 10. delovni dan v mesecu 
za pretekli mesec, vendar ne kasneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.  
 

* * * 


