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81. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 11. 6. 2021 – Vlada RS je na 81. redni seji izdala štiri odloke v zvezi z 
zajezitvijo epidemije s COVID-19 in obravnavala tedensko poročilo o realizaciji 
sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev 
zaupanja. Vlada RS pa je sprejela bilo tudi konsolidirano premoženjsko bilanco 
države in občin in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v 
letošnjem državnem proračunu. 
  
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 
Odlok, ki ga vlada izdaja na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, je tretji 
tovrstni podzakonski akt, s katerim se urejajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih 
postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Vsebinsko se ne razlikuje od trenutno 
veljavnega odloka, vendar je sprejetje novega potrebno zaradi prenehanja veljavnosti 
obstoječega.  
 
Z odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa 
in način identifikacije v teh primerih, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog 
neposredno pri organu tako, da se morajo stranke predhodno naročiti, 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 ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče 
izpolniti v postavljenem roku.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni  
Za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja je prestop meje mogoče tudi 
izven treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet (Ljubljana - 
letališče Jožeta Pučnika, Maribor – letališče Edvarda Rusjana in Portorož). 
 
Na temno rdečem seznamu so sledeče države članice EU/schengenskega območja: 

1. Francija (samo posamezne administrativne enote): čezmorsko ozemlje Guyane 
2. Irska 
3. Lihtenštajn 
4. Švedska 

 
Pri tretjih državah na temno rdečem seznamu ni več Turčije (po novem je na rdečem). 
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Na rdečem seznamu ni več administrativne enote Jadranska Hrvaška, prav tako ni več 
Švice, Vatikana, avstrijske administrativne enote Tirolske, Cipra, Češke, Luksemburga, 
Nemčije, Poljske in Slovaške, dodani pa so portugalski Azori. 
Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali rdeči seznam, ni visokega tveganja za 
okužbo z virusom SARS-CoV-2. Oseba, ki prihaja s takega območja, lahko vstopi v 
Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred 
vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno 
rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije 
do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Torej, osebi, ki zapusti Slovenijo in se 
vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem 
petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih 
dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu. 
 
Podaljšana veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.  
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela znova dovoljuje strežbo in uživanje hrane in 
pijače obiskovalcem javnih kulturnih prireditev. Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju 
kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. 
 
Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje 
veljavnost odloka do vključno 20. junija 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 20. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

• Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 

• Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji; 

• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; 

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

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

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

• 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. 
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Tedensko poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop 
prebivalcev do storitev zaupanja 
EU digitalno COVID potrdilo  
Poročilo o izvedenih aktivnostih od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021 je pripravilo Ministrstvo za 
zdravje. Med drugimi aktivnostmi je bil v tem času uspešno izveden EU Acceptance test 
za centralni gradnik za izmenjavo podpisnih ključev, kar predstavlja pomemben mejnik, saj 
gre za edino stično točko z EU infrastrukturo. Vse aktivnosti razvoja se od te točke odvijajo 
na zalednih sistemih in aplikacijah v domači domeni. V navedenem obdobju so se 
intenzivirale aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo aplikacije za preverjanje EU DCP. 
 
Lažji dostop do mobilne identitete smsPASS 
Poročilo o izvedenih aktivnostih od 3. do 8. 6. 2021 je pripravilo Ministrstvo za javno 
upravo. V tem tednu so bila med drugimi aktivnostmi izvedena številna usposabljanja 
zaposlenih (v upravnih enotah in upravnih organih) za naloge prijavne službe in za naloge 
identifikacije bodočih uporabnikov smsPASS ter za vnos podatkov v informacijski sistem 
Ministrstva za javno upravo. 
 
Prav tako so bile posodobljene spletne strani z navodili za pridobitev mobilne identitete 
smsPASS, tako da ustrezajo spremenjenemu postopku pridobitve smsPASS. Spletna 
stran je dostopna na naslovu: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/. 
 
Vzpostavljena je bila spletna stran, na kateri je objavljen seznam prijavnih služb na 
lokacijah CSD in FURS, kjer se izvaja prijavna služba smsPASS. Spletna stran je 
dostopna na naslovu: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/. 
V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje je bil dokončno oblikovan tudi informativni letak s 
predstavitvijo postopka pridobitve in uporabe smsPASS ter dostopa do portala zVEM.  
 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je dokument vlade, v katerem je 
prikazano konsolidirano stanje premoženja države in občin. Izdela se jo na podlagi 
podatkov iz bilanc stanja in podatkov poslovnih knjig. 
  
Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati 
vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost 
obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Finančno 
premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju 
ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso 
proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. 
 
Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2020 znaša 53,44 milijarde 
evrov in se je glede na stanje 31. december 2019 povečala za 7,25 % oziroma 3,61 
milijarde evrov.  
 
Proračunske prerazporeditve in razporeditve pravic porabe Vlade RS 

https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/
https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/
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Med drugim se bodo razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev 
pravic porabe proračunskim uporabnikom v višini 25.476.960,16 evra. Na podlagi 
protikoronske zakonodaje se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega 
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor delodajalcem v javnem sektorju 
zagotovijo v državnem proračunu.  
 
Razporedila se bodo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic 
porabe za izplačilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 12.693.797,46 evra. 
Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin je Ministrstvo za finance od 1. 1. 2021 
pristojno za izplačevanje sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.  
 
Ministrstvu za zdravje bodo na podlagi protikoronske zakonodaje razporedili sredstva 
splošne proračunske rezervacije v skupni višini  4.159.727,87 evra, med drugim za storitve 
cepljenja in dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 
sektor za zasebne izvajalce. 
 
Ministrstvu za zdravje bodo razporedili tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v 
skupni višini 3.968.494,14 evra za zagotovitev manjkajočih sredstev za plačilo zahtevkov 
na podlagi novele Zakona o finančni razbremenitvi občin, in sicer za kritje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženih in za kritje stroškov mrliško pregledne 
službe. 
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo na podlagi 
protikoronske zakonodaje razporedili pravice porabe iz postavke Rezerva za obvladovanje 
posledic COVID-19 v skupni višini 2.973.783,92 evra, med drugim za izplačilo dodatka, ki 
znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, ki dela v sivih in rdečih 
conah pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži, pri 
izvajalcih krizne namestitve in pri izvajalcih socialno varstvenih programov, ter za 
financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega 
varstva v javni mreži.  
 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bodo na podlagi protikoronske zakonodaje 
razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 2.017.213,77 evra, in 
sicer za pokrivanje izpada plačil staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja 
vrtcev ali karantene. Razporedili pa bodo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v 
višini 1.278.098,66 evra. Za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja 
virusa SARSCoV-2 se iz državnega proračuna ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna 
Evropske unije, zagotavlja financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov za 
izvajalce storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti. 
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