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82. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 17. 6. 2021 – Vlada RS je na 82. redni seji sprejela šest odlokov in dva 
sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja koronovirusa COVID-19 ter se seznanila s 
Poročilom o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop 
prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 
2021 – 2024 uvrstila projekt »Vzdrževanje in nadgradnja prostorskega 
informacijskega sistema« in razporedila sredstva državnega proračuna. Vlada je 
določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, predloga 
Zakona o dolgotrajni oskrbi in predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za 
investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vlada RS je določila tudi 
besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu 
pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, predloga Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3) in predloga Gradbenega zakona (GZ-1). 
 
 
Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa je vlada sprejela nov 
Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Slovenij. Z njim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na območju celotne Slovenije se 
sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen v 
nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi pogoji.  
 
Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri opravljanju storitev higienske 
nege (na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za 
nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, 
storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer 
inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pri obratovanju igralnic, igralnih salonov 
in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih 
dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in 
storitvah nočnih klubov in diskotek.  
 
V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v 
nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali 
kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko 
samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 
let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih.  
 
Obratovalni čas je omejen le za dejavnosti nočnih klubov in diskotek in sicer z omejitvijo 
na čas od 5. do 24. ure, pri katerih je zahtevan tudi pogoj PCT za potrošnike.  
 



 

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

                                                                                         

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 % razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne 
dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s 
fiksnimi sedišči omeji do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med 
osebami eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.  
 
Pri opravljanju gostinske dejavnosti ni več določena sedeča postrežba in omejitev štirih 
oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je 
upoštevanje vseh higienskih priporočil NIJZ. 
 
V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, je še naprej potrebno zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko ali na eno 
stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Omejitev 10 m2 na posamezno stranko 
velja tudi v celotnem trgovskem centru. 
 
Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se še vedno smiselno upoštevajo 
vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. 
 
Odlok ki velja od 21. do vključno 27. junija 2021. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
Strokovna svetovalna skupina ministrstva za zdravje za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 (DS) je na podlagi predlogov za sproščanje ukrepov v zeleni fazi po 
koncu epidemije, ki jih je podalo Ministrstvo za infrastrukturo ter druga resorna ministrstva, 
sprejela stališča, ki so sedaj upoštevana v  novem Odloku o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju RS. 
 
Odlok odpravlja sedanjo dolžnost obveznega testiranja voznikov avtobusov, sprevodnikov, 
uporabnikov in spremljevalnega osebja žičniških naprav, ker je 14-dnevna incidenca 
števila okuženih padla pod 150 na 100.000 prebivalcev. Izjema velja za voznike taksijev, ki 
zaradi majhnega delovnega okolja po mnenju DS še vedno potrebujejo obvezno enkrat 
tedensko testiranje (razen prebolevniki in cepljeni).  
 
Testiranje torej ni potrebno za tiste voznike avtotaksi prevozov, ki 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, 
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• 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, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem 
cepljenja. 

 
Ta obveznost se odpravi, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih padla pod 50 na 100.000 
prebivalcev.Odlok dopušča tudi obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob 
upoštevanju sistema PCT za uporabnike storitev. 
 
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 potnikov v vozilu. 
 
Odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 27. junija 2021.   
 
Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
Še vedno je dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, 
pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.  
 
Število oseb v zaprtih prostorih in na odprtih površinah ostaja omejeno na enega 
udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za 
osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev. Medosebna razdalja 
med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega 
gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba 
zaščitnih mask. 
 
Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 udeležencev je 
dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, negativni 
rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa).  
 
Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
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federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah 
Amerike.  
 
Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja 
skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. 
 
Še vedno je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je 
dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva 
ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. 
 
Odlok začne veljati 21. junija in velja do vključno 27. junija 2021. 
 
Podaljšana veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji  
Novela odloka pri izvajanju javnih kulturnih prireditev prinaša naslednja sproščanja 
začasnih ukrepov: poleg sedišč so znova dovoljena tudi stojišča za obiskovalce kulturnih 
prireditev; uporaba zaščitnih mask za obiskovalce kulturnih prireditev na prostem v 
nobenem primeru ni več obvezna; PCT pogoj ne velja za končne uporabnike in 
nastopajoče, ki še niso dopolnili 15 let. 
 
Knjižnice, muzeji, galerije in arhivi lahko svojo dejavnost znova izvajajo tudi na prostem, 
pod enakimi pogoji kot veljajo za izvajanje dejavnosti v zaprtih javnih prostorih. Poleg tega 
novela povečuje dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi kriterija 
površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 obiskovalcev. Pod pogojem, da je med 
osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega 
gospodinjstva. 
 
Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. 
 
Novela odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
podaljšuje veljavnost odloka do vključno 27. junija 2021.  
 
Podaljšana veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji 
Poleg podaljšanja je z novelo povečano dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer 
sicer zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 udeležencev pri 
izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks. Pod pogojem, da je 
med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva. 
 
Drugi pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo 
nespremenjeni. 
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Novela odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
podaljšuje veljavnost odloka do vključno 27. 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 27. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

• Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 

• 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. 

 
Sklep o podaljšanju ukrepa na trgu dela za brezposelne 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa iz 61. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  
 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 med 
dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju trga dela med 
drugim ureja ukrep, da se kot sprejem primerne zaposlitve šteje tudi zaposlitev, ki ni 
določena z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, in da se brezposelni osebi lahko 
ponudi primerna zaposlitev od dneva prijave v evidenco brezposelnih oseb dalje in ne šele 
po poteku treh mesecev od vpisa v evidenco brezposelnih.  
 
Podaljšanje predmetnega ukrepa ne bo imelo finančnih posledic v obliki povečanja 
proračunskih odhodkov, temveč v obliki nižjih proračunskih odhodkov, saj se bodo na 
podlagi navedenega ukrepa nekatere brezposelne osebe, med katerimi so tudi prejemniki 
denarne socialne pomoči, denarnega nadomestila za brezposelnost in plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hitreje zaposlile. 
 
Ker se veljavnost navedenega ukrepa izteče s 30. junijem 2021 je Vlada RS sprejela sklep 
o podaljšanju tega ukrepa do 31. decembra 2021. 
 
Sklep za zagotovitev dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve v skladu s 115. 
in 138. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije covid-19 
Državni zbor je dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je bil razglašen dne 30. maja 2020 
in velja od dne 31. maja 2020. V ZIUOOPE  je v poglavju 8. z naslovom Prostovoljno in 
nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije v 66. členu določen dodatek za nevarnosti 
in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (ZRP).  
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Do dodatka po 66. členu ZIUOOPE so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki 
so bili v obdobju od 19. oktobra 2020 do 27. oktobra 2020 vpoklicani k opravljanju nalog 
ZRP za zajezitev epidemije ali aktivirani za opravljanje nalog javne reševalne službe. 
 
Dne 28. 11. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki na novo v 115. členu določa višino 
dodatkov za vpoklicane pripadnike Civilne zaščite (CZ) za nepoklicno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), za državljane, ki so k opravljanju nalog ZRP vpoklicani 
ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje ter za prostovoljce, ki v času 
epidemije opravljajo naloge javnih reševalnih služb na podlagi 74. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), in sicer: 

• 10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure, 

• 20 evrov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in 

• 30 evrov za opravljanje nalog, daljše od 8 ur. 
 
Opredelitev dodatkov v 115. členu ZIUOPDVE tako združuje oziroma izenačuje izplačilo 
dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE. Sočasno so dodatki po 115. 
členu ZIUOPDVE oproščeni plačila davkov in prispevkov. 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), skladno z zakonskimi določili, izvaja 
evidentiranje upravičencev na način poziva občinam ter organizacijam, ki na področju ZRP 
izvajajo naloge, opredeljene v navedenih zakonih, na lokalnem, regionalnem in državnem 
nivoju. 
 
Evidentirani strošek iz naslova dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 66. členu 
ZIUOOPE in 115. členu ZIUOPDVE, ki se nanaša na časovno obdobje od 18. oktobra 
2020 do konca februarja 2021, znaša 913.790,00 evrov. 
 
Glede na to, da navedeni strošek iz naslova dodatka in nevarnosti za posebne 
obremenitve zajema obdobje dobrih štirih mesecev drugega vala epidemije, je ocena, da 
bo treba za izvajanje opredeljenih nalog, ki se izvajajo v sklopu drugega vala epidemije v 
marcu, aprilu in maju 2021 (obdobje še razglašene epidemije), zagotoviti predvidoma še 
enkrat toliko sredstev. Le tako bo možno izvajati izplačila upravičencem ažurno in tekoče. 
 
Skupno je tako izdelana ocena o nujnosti zagotovitve 1.800.000,00 evrov sredstev iz 
splošne proračunske rezervacije oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 za leto 2021. 
 
Sredstva za poplačilo navedenega dodatka bodo zagotovljena  URSZR, ki bo po določitvi 
upravičencev izvedla izplačilo dodatka le-tem. 
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Poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev 
do storitev zaupanja 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sprejetim sklepom vlade skupaj z Ministrstvom za 
zdravje pripravilo tretje poročilo o realizaciji omenjenih aktivnosti.  
 
EU digitalno covid potrdilo (DCP) 
Ministrstvo za zdravje je v preteklem tednu med drugim: na Evropsko komisijo poslalo 
uradno pristopno izjavo za vključitev v produkcijsko okolje za izmenjavo ključev za 
podpisovanje, izvedena je bila dokončna potrditev poslovnih pravil za izdajo DCP, 
pripravljen je bil dokončen izgled slovenskega DCP z vsemi prevodi besedil (angleškim, 
italijanskim in madžarskim), izvedeni so bili sestanki z izvajalcem za aplikacijo za 
preverjanje DCP, izvedena je bila povezava za preverjanje s policijo in sklenjen dogovor z 
izvajalcem aplikacije za preverjanje o distribuciji aplikacije na mobilne telefone policije in 
vzpostavljena je bila povezava na procedure v testnem okolju za povezavo s centralnim 
registrom podatkov o pacientu (CRPP). Izdaja DCP in izdelava aplikacije za preverjanje 
DCP poteka v okviru predvidenih rokov.  
 
Lažji dostop do mobilne identitete smsPASS 
Ministrstvo za javno upravo je v preteklem tednu med drugim: izvedlo usposabljanje za 
215 zaposlenih v upravnih organih in zdravstvenih ustanovah, ki bodo dodatno izvajali 
naloge prijavne službe smsPASS, vključno z vnosom podatkov v informacijski sistem 
(centri za socialno delo, finančni uradi, ministrstva) ali izvajali naloge identifikacije bodočih 
uporabnikov smsPASS (zaposleni v občinskih upravah in drugih organizacijah lokalne 
samouprave ter zaposleni v zdravstvu), 119 referentom omogočilo dostop do aplikacije 
prijavne službe smsPASS in izvedlo testiranje nove verzije aplikacije SI-PASS, ki je 
dodatno prilagojena prijavnim službam na dodatnih lokacijah. V navedenem obdobju je 
bilo v aplikacijo prijavne službe vnesenih 17.779 zahtevkov za pridobitev mobilne identitete 
smsPASS in 8.660 zahtevkov za pridobitev potrdila SIGEN-CA. V nadaljevanju bo 
Ministrstvo za javno upravo izvedlo usposabljanja za dodatne zaposlene, ki bodo izvajali 
naloge prijavne službe smsPASS in novim referentom dodeljevalo dostope do aplikacije 
prijavne službe smsPASS in namestilo novo verzijo aplikacije SI-PASS, ki bo prilagojena 
prijavnim službam na dodatnih lokacijah. 
 
Razporejena sredstva državnega proračuna 
Za zagotovitev sredstev za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor je vlada delodajalcem v javnem sektorju razporedila 
dobrih 36 milijonov evrov. Pristojni resorji ali občine ustrezne podatke za financiranje 
navedenega dodatka za svoje zaposlene (neposredni uporabnik) in ločeno za upravičence 
pri posrednih uporabnikih (javni zavodi, skladi in agencije), ki glede na ustanoviteljstvo 
spadajo v njihovo pristojnost, posredujejo Ministrstvu za finance. Višina razporeditev je 
predlagana na podlagi zahtevkov posameznih uporabnikov, ki se nanašajo na mesece od 
januarja do aprila 2021. 
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Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila slabe tri milijone evrov. Med drugim za storitve 
cepljenja, za nakup cepiv ter za povračila nadomestil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.  
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada razporedila 2,86 
milijona evrov. Med drugima za financiranje stroškov začasnih razporeditev zaposlenih 
zaradi nujnih delovnih potreb izvajalcem storitve institucionalnega varstva, za izplačilo 
dodatka za nego otroka, za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence, 
za sofinanciranje enkratne vzpostavitve enomesečne obvezne strateške zaloge osebne 
varovalne opreme za zaposlene v javni mreži pri izvajalcih s področja socialnega varstva 
ter za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego 
in zdravstveno rehabilitacijo pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno 
varstvo v javni mreži. 
 
Ministrstvu za infrastrukturo je vlada razporedila 1,27 milijona evrov za nadomestila 
stroškov izvajalcem občasnih prevozov zaradi izpada v času epidemije po 119. členu 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Imetniki licence 
Skupnosti za izvajanje prevoza potnikov so upravičeni do nadomestila minimalnih stroškov 
za ohranitev dejavnost mestnega prevoza. Prav tako je vlada Ministrstvu za infrastrukturo 
razporedila 251 tisoč evrov za nadomestila izvajalcem občasnih prevozov s kombiniranimi 
vozili zaradi izpada v času epidemije. Dober milijon evrov je vlada ministrstvu razporedila 
še za plačilo nadomestila izvajalcem šolskih prevozov zaradi izpada v času epidemije.  
 
Vlada je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razporedila 589 tisoč evrov za 
pokritje obveznosti po 126. in 127. členu Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 ter 102. členu Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19. Sredstva bodo namenjena pokrivanju izpada plačil staršev za 
čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja vrtcev ali karantene. Prav tako je vlada 
razporedila dobrih 413 tisoč evrov za pokrivanje izpada prihodkov v študentskih domovih 
za mesec april 2021.  
 
Vlada je Upravi za zaščito in reševanje z razporeditvijo skoraj 479 tisoč evrov zagotovila 
dodatna sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti v okviru javnih pooblastil, opredeljenih 
v 9. členu Zakona o Rdečem križu ter za pokritje intervencijskih stroškov Rdečega križa, 
nastalih v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021.  
 
Ministrstvu za zunanje zadeve je vlada razporedila dobrih 193 tisoč evrov za nakup avdio 
video konferenčne opreme ter storitev za izvedbo dogodkov v okviru Predsedovanja svetu 
Evropske Unije 2021. 
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Za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema več kot pet 
milijonov evrov  
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 uvrstila projekt »Vzdrževanje in 
nadgradnja prostorskega informacijskega sistema«. Vrednost investicije znaša 
5.091.030,00 evrov z DDV. 
 
Za opravljanje nalog države in podporo občinam ter za omogočanje elektronskega 
poslovanja na področju urejanja prostora in graditve Ministrstvo za okolje in prostor vodi in 
vzdržuje prostorski informacijski sistem. Prostorski informacijski sistem obsega: 

• enotno vstopno točko (EVT), ki deluje v obliki spletnega portala,  

• sistem ePlan, ki podpira procese na področju prostorskega načrtovanja,  

• sistem eGraditev, ki podpira procese na področju graditve objektov ,  

• sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSPR),  

• prikaz stanja prostora (PSP) ter  

• sistem za vodenje evidence stavbnih zemljišč (ESZ). 
 
Zagotavljanje delovanja prostorskega informacijskega sistema je ena izmed sistemskih 
nalog države v smeri digitalne transformacije. S prostorskim informacijskim sistemom bodo 
vzpostavljeni pogoji za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov. S prehodom na elektronsko poslovanje bo država razbremenila 
gospodarstvo, optimizirala postopke in zmanjšala birokratske ovire (npr. ukinitev pošiljanja 
pošte med mnenjedajalci/nosilci urejanja prostora, upravni organi). 
 
Projekt je namenjen tekočemu vzdrževanju in nadgradnjam prostorskega informacijskega 
sistema. Sistem bo zaradi sprememb zakonodaje, tehnologij, poslovnega okolja, 
organizacije dela in drugih z delovanjem povezanih razlogov podvržen spremembam. Za 
zagotavljanje nemotenega delovanja, ohranjanja elektronskega načina poslovanja in 
zadovoljstva uporabnikov bo spremembam potrebno slediti tudi z ustreznim vzdrževanjem 
in nadgrajevanjem sistema. 
 
Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
Zaradi potrebe po obvladovanju nalezljive bolezni COVID-19, je vlada sprejela predlog 
novega zakona z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-
19 na področju zdravstva in delovnopravnem področju. Z njim bo delo v zdravstvu bolj 
učinkovito, povečala pa se bo tudi dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pri 
uporabi medicinskih pripomočkov. 
 
Zakon uvaja kar nekaj pomembnih novosti: 

• Podaljšuje se pogoj za določitev odgovornega nosilca dejavnosti tako, da je pogoj 
omejen le na pogoj samostojnega opravljanja dela in nekaznovanosti, kar pomeni da 
delovne izkušnje tri oziroma pet let po opravljeni specializaciji niso pogoj. Ukrep velja 
do 17. decembra 2022. 

• Prioritetno se obravnava pomanjkanje družinskih zdravnikov. Uvaja se finančna 
spodbuda in sicer dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine. Zdravniki, ki 
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so opravili strokovni izpit in so se prijavili na specializacijo na razpisu v letih 2021 in 
2022, so upravičeni do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 
odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta. 

• Podaljšuje se ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali 
nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve 
javnega prevoza ali zaprtja mej od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. 

• Vzpostavlja se nujni operativni center za izvajanje epidemioloških preiskav oziroma 
nadgraditev zmogljivosti epidemiološke službe NIJZ. 

• Pravica do dodatkov za neposredno delo s COVID-19 se zagotavlja tudi zaposlenim, ki 
opravljajo delo prek zunanjega izvajalca na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju 
tudi na področju zdravstvenega varstva.  

• Zaradi bolj učinkovitega dela v zdravstvu ali dostopnosti do zdravstvenih storitev in 
želje po skrajševanju čakalnih dob, se podaljšuje ukrep nacionalnega razpisa za 
izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v letu 2022. S tem se bo pri 
ključnih zdravstvenih storitvah vsem čakajočim nad najdaljšo dopustno dobo omogočila 
izvedba programa pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki bodo kandidirali na javnem 
razpisu. V ta namen smo v letošnjem letu planirali dodatnih 28 mio sredstev, v letu 
2022 pa 10,8 mio.   

• Predvideva se financiranje dodatnih 10 specializacij klinične psihologije, kar je nujno za 
zdravljenje posledic epidemije COVID-19.  

• Določijo se možnosti in pogoji za donacijo ali odprodajo viška zdravil in cepiv proti 
COVID-19 ali humanitarne pomoči v obliki donacij zdravil in cepiv proti COVID-19 
drugim državam članicam Evropske unije, schengenskega območja ali tretjim državam. 

• Na področju mikrobioloških preiskav se določa pravna podlaga za genomsko 
sekvenciranje, spremljanje SARS-CoV-2 v odpadnih vodah in natančno karakterizacijo 
variantnih virusov, kar bo omogočilo določanje novih različic virusa in pokazalo širjenje 
le-teh ter podalo informacije, potrebne za sprejemanje ukrepov za zajezitev širjenja. 

• Podaljšuje se veljavnost ukrepa izvajanja in financiranja PCR in HAT testiranja iz 
proračuna RS. 

• Dopolnjuje se že sprejeti ukrep podaljšane zdravstvene obravnave za osebe po 
zaključenem bolnišničnem zdravljenju po preboleli bolezni COVID-19 oziroma 
rehabilitacije. 

• Podaljšuje se obdobje za izpolnitev pogoja glede izobrazbe za tehnike zdravstvene 
nege. 

• Podaljšuje se ukrep sofinanciranja obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme 
in sofinanciranja medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja oziroma 
pri izvajalcih s področja socialnih storitev. 

• Ureja se samotestiranje s SARS-CoV-2 testi pod pogojem predhodnega strokovnega 
svetovanja v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 
predpisom o medicinskih pripomočkih in s predpisom, ki ureja zdravila. 

• Podaljšuje se rok za vložitev zahtevkov delodajalcev in samostojnih podjetnikov za 
izplačilo razlike nadomestila plače za zavarovance, ki delajo pri izvajalcu socialno 
varstvene storitve institucionalno varstvo, izvajalcu krizne namestitve, izvajalcu 
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socialno varstvenih programov, izvajalcu pomoči družini na domu ter izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti in na delovnem mestu zbolijo za COVID-19. 

• Javnim zdravstvenim zavodom omogoča, da do 31. 12. 2021 ni potrebno izvesti 
projektnega natečaja v skladu z določbami ZJN-3, če gre za projektiranje objektov, ki 
so namenjeni izvajanju zdravstvene dejavnosti in izvajanju storitev socialnega varstva. 
Vključuje se tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje v dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja,  visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti, za obdobje od 19. 10. 
2020 do 15. 6. 2021. 

• Dodaja dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za župane in 
podžupane ter direktorje občinskih uprav. 

 
Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 
V Republiki Sloveniji dolgotrajna oskrba (DO) ni definirana niti v obstoječi zakonodaji niti v 
strateških in izvedbenih dokumentih. Področje DO v Sloveniji ni enotno in sistemsko 
urejeno, zato so potrebne strukturne spremembe, med drugim spremembe socialnih 
sistemov, ki bodo podlaga za nove storitve, nove oblike dela in zbiranje novih javnih virov 
za DO za zagotavljanje finančne stabilnosti, dolgoročne vzdržnosti sistema DO in 
dostopnosti do prejemkov in storitev DO.  
 
DO bo osebam, ki ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase, ob njihovem aktivnem 
sodelovanju, omogočilo kakovostno in varno življenje. Trenutno so v Sloveniji pravice, ki 
se vežejo na področje DO razdrobljeno urejene v številnih predpisih, zato je ureditev 
nepregledna in administrativno obremenjujoča.  
 
Z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDO) se: 

• uvaja enotna definicija DO, ki predstavlja niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih 
osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, 
pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni 
krajše od treh mesecev, ali trajno, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju 
osnovnih in podpornih dnevnih opravil; 

• poenoti zakonske podlage, ki urejajo pravice in storitve na področju DO; 

• definira vsebino in obseg pravic ter nabor storitev DO; 

• vzpostavlja enoten ocenjevalni mehanizem za vstop v sistem DO; 

• oblikuje celovit, univerzalno dostopen, geografsko in finančno vzdržen ter dosegljiv 
sistem DO; 

• upravičencu, ki to želi, omogoči, da ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem 
okolju; 

• v središče sistema DO postavi posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način in 
obliko izvajanja DO; 

• predlaga sofinanciranje storitev e-oskrbe s ciljem razbremenitve družinskih članov 

• omogoči naraščajoče zasebno financiranje DO posameznikov, kar znižuje tveganje 
revščine predvsem starejše populacije; 
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• izboljšuje načrtovanje, upravljanje in zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti 
izvajanja DO kot javne službe in 

• vzpostavlja učinkovit javni nadzor na področju izvajanja DO. 
 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 
od 2021 do 2031 
Temeljni cilj predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo 
v letih od 2021 do 2031 je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu 1.943 
milijona evrov.  
 
Načrtovani projekti so: 

• Univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor v višini 763 milijonov eurov; 

• splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalni domovi v višini 557 milijonov 
eurov; 

• specialne bolnišnice v višini 214 milijonov eurov; 

• psihiatrične bolnišnice v višini 50 milijonov eurov; 

• porodnišnice v višini 26 milijonov eurov; 

• primarno zdravstvo v višini 50 milijonov eurov; 

• Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) 
v višini 33 milijonov eurov; 

• znanstveno-izobraževalne ustanove za enoviti magistrski študijski program 
medicine, dentalne medicine in farmacije ter pripadajoče pedagoške in znanstveno-
raziskovalne dejavnosti v višini 200 milijonov eur in 

• srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode na področju zdravstva, ki 
niso navedeni v prejšnji točki prvega odstavka tega člena, v višini 50 milijonov 
eurov. 

 
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri 
omilitvi posledic epidemije COVID-19 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu 
in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 v vrednosti 243,5 milijonov evrov. Z 
zakonom se določajo začasni ukrepi za pomoč pri omilitvi in odpravi posledic epidemije na 
najbolj prizadetih področjih gospodarstva, še posebej na področju turizma in gostinstva, 
industrije srečanj in dogodkov ter na področju športa in kulture. 
 
Interventni zakon je primarno usmerjen na področje turizma in gostinstva, industrije 
srečanj, športa in kulture, kjer zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za 
letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila stroškov industriji srečanj ter 
denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. 
Uvedeni so tudi novi boni, v vrednosti 192,2 milijona evrov, namenjeni izboljšanju 
gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. 
Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v 
višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov 
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na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri 
tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu. 
 
Imetnike pravice za vodo za namen kopališč vlada oprošča plačila povračila za prvo 
polovico tega leta, saj so bila kopališča večino časa zaprta, nekaj časa pa so bila na voljo 
zgolj gostom namestitvenih kapacitet, v okviru katerih nekatera kopališča delujejo. Do 
pomoči bodo upravičeni tudi upravljalci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo povračilo izpada 
prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova smučišča med 
500 in 1.600 evrov. 
 
V interventni zakon je vključen tudi 20 milijonov evrov vreden ukrep subvencioniranja 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra letos, 
z možnostjo podaljšanja do konca leta. 
 
Predloženi interventni zakon zajema tudi podaljšanja nekaterih ukrepov, kjer ni finančnih 
posledic. 
 
Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) 
Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora bodo na področju 
prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev 
zemljiške politike, in sicer vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave 
prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike 
kot ključnih elementov za doseganja trajnostnega prostorskega razvoja.  
 
Novi zakon prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih 
prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati med 
vsemi strokam, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja 
gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi  vzporedno. 
Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih 
aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte. 
 
ZUreP-3 tako vpeljuje: 

• spremembe nekaterih definicij za boljšo in skladnejšo uporabo v zakonu; 

• spremembe nekaterih temeljnih pravil državnega prostorskega reda za načrtovanje na 
občinski ravni (širitev ureditvenih območij naselij, druga ureditvena območja, 
posamična poselitev); 

• nove naloge občinskega urbanista na področju izdajanja mnenj o skladnosti s 
prostorskimi akti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in razširitev oseb, ki lahko 
opravljajo naloge občinskega urbanista; 

• na zakonski ravni se določa vrste prostorskih aktov za katere je obvezna celovita 
presoja vplivov na okolje (strateški prostorski akti, OPN. DPN in Uredba o 
najustreznejši varianti) 

• uvaja se integracija postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave prostorskih 
izvedbenih aktov; 
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• manjše spremembe pri vsebinah in postopku sprejetja regionalnega prostorskega 
plana; 

• uvaja se projektni način vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju z vzpostavitvijo 
projektne skupine; 

• dodaja se nov »delni združen postopek«, ki omogoča dodaten način sočasne priprave 
državnih prostorskih izvedbenih aktov in izdaje celovitega dovoljenja; 

• postopkovne olajšave za postopek priprave OPN, OPPN in odloka o urejanju naselij in 
krajine; 

• nov postopek tehnične posodobitve prostorskih izvedbenih aktov za zagotavljanje 
skladnosti z njihovimi geodetskimi podlagami; 

• dodaja se nova lokacijska preveritev za namen legalizacije, manjše vsebinske in 
rokovne spremembe postopka lokacijske preveritve in sprememba njenega statusa v 
prostorski akt; 

• boljšo sistematiko členov glede opremljanja stavbnih zemljišč; 

• jasnejšo opredelitev opremljenega zemljišča in samooskrbe; 

• spremembe pri pogodbi o opremljanju zaradi uskladitve s finančnimi predpisi na način, 
da se na območjih, kjer se opremljanje izvaja na podlagi pogodb o opremljanju 
programi opremljanja ne sprejemajo in da se komunalni prispevek za novo komunalno 
opremo na teh območjih ne odmerja; 

• boljšo sistematiko členov glede komunalnega prispevka, podrobnejša opredelitev 
primerov v katerih pride do odmere komunalnega prispevka in uskladitev odmere 
komunalnega prispevka z Gradbenim zakonom na način, da so jasno določene 
obveznosti plačila komunalnega prispevka za črnograditelje; 

• uporaba predpisa, ki določa povprečne stroške opremljanja se dopušča tudi za občine, 
ki še vedno odmerjajo komunalni prispevek na podlagi starih odlokov, sprejetih po 
predpisih veljavnih pred uveljavitvijo ZUreP-1; 

• dopolnitev določb glede komunalnega prispevka; 

• uvaja se dodaten način izkazovanja javne koristi v razlastitvenih postopkih, kadar je to 
potrebno zaradi odstopanj v fazi podrobnejšega projektiranja; 

• spreminja se določbe o predkupni pravici države in občin; 

• uvaja se postopkovne olajšave za vzpostavitev grajenega javnega dobra ter ponovno 
uvaja prehodne rešitve za urejanje tega statusa, kadar gre za grajeno javno dobro, ki 
doslej ni bilo urejeno; 

• dodajata se dve novi zbirki v prostorskemu informacijskemu sistemu, namenjeni 
vodenju območij pristojnosti različnih organov in organizacij, ki delujejo na področju 
urejanja prostora in graditve, ter zbiranju strokovnih podlag; 

• spreminja se način vzdrževanja podatkov v evidenci stavbnih zemljišč, ko bo ta 
vzpostavljena; 

• skladno z nastajajočimi predpisi na področju evidentiranja nepremičnin se spreminjajo 
datumi vzpostavitve nekaterih storitev prostorskega informacijskega sistema; 

• spreminja se način zaračunavanja upravne takse pri izdaji potrdil o namenski rabi 
zemljišča; 
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• uvaja se enoten dokument lokacijske informacije, ki vsebuje tudi vsebine potrdila o 
namenski rabi zemljišča, ki se ga ukinja; 

• izboljšujejo se določbe glede izvajanja nadzora in prekrškovnih pooblastil občine glede 
vsebin odloka o urejanju naselij in krajine. 

 
Predlog Gradbenega zakona (GZ-1) 
Predlagani nov Gradbeni zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in 
pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in 
kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov 
digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi 
ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne 
rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo 
pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev 
pri graditvi.  
 
Izboljšave:  

• možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku v 
roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem postopku  (ZUP) ter njihova obravnava 
prek državnega oblaka eProstor ter eGraditev. Izdajo gradbenega dovoljenja v krajšem 
roku omogoča dejstvo, da Upravna enota (nič več) ne preverja skladnosti s prostorskim 
aktom, 

• zakon ponovno omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne z 
gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, kadar gre za objekte, ki niso 
objekti z vplivi na okolje, 

• podjetniki bodo lahko začasno - do tri leta poleg obstoječih objektov postavili skladišča, 
potem pa po potrebi pridobili gradbeno dovoljenje za stalen objekt na tem mestu, 

• uvedba »manjše rekonstrukcije«, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in 
rekonstrukcijo, gre za dela, kjer ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja in zadošča že 
izjava strokovnjaka 

• odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja  - pred 
začetkom gradnje (ta določba se ne uporablja takoj, ampak po vzpostavitvi 
elektronskega poslovanja), 

• inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinske inšpekcije, 

• kot novost se pod določenimi pogoji ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, 
ki so bili že v uporabi, s čemer se sledi načelom trajnostnega in krožnega 
gospodarstva, 

• omogoča se pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in 
cenejši način; prav tako se omogoča pridobivanje samo uporabnega dovoljenja za 
objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez 
uporabnega dovoljenja,  

• ohranjajo ter deloma dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo in sicer 
tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta; hkrati je jasno določeno, da mora 
biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za 
uporabno dovoljenje,  
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• omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (za objekte, ki so 
bili zgrajeni pred 1.1.2005), 

• vzpostavlja se pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske 
stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6. 2018 in so 
ustrezno evidentirane, 

• za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan 
objekt čim prej sanirati, se uvaja možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi 
prijave začetka gradnje,  

• vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (eGraditev).  
 

* * * 


