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88. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 27. 8. 2021 – Vlada RS je na 88. redni seji izdala Uredbo o spremembi 
Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 in štiri odloke v zvezi z obvladovanjem in zajezitvijo širjenja virusa 
SARS-CoV-2. Prav tako je Vlada RS določila besedilo Zakona o oskrbi s plini. 
 
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
S spremembo Uredbe se povzema že do sedaj vključene osebe, ki delajo pri izvajalcih 
socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v 
skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih 
večnamenskih romskih centrov in dodaja osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne 
asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco, pri 
vseh pa zaradi dela z uporabniki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje 
COVID-1. Navedene osebe zagotavljajo storitve osebam z dolgotrajnimi telesnimi, 
duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. 
 
Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih 
uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno 
potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen 
v družbo. Osebno asistenco za uporabnike izvajajo osebni asistenti, ki delajo pri izvajalcih 
osebne asistence (po pogodbi o zaposlitvi, kot samostojni podjetnik posameznik ali po 
podjemni pogodbi). Izvajalci osebne asistence pa so invalidske in humanitarne 
organizacije, društva, zavodi ali samostojni podjetniki, ki morajo imeti pridobljen status 
izvajalca osebne asistence in so vpisani v register izvajalcev osebne asistence. 
 
Storitve osebne asistence so storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve 
namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na 
delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter pomoč pri komunikaciji. Storitve osebne 
asistence se izvajajo največkrat na domu uporabnika. Osebni asistent in uporabnik sta v 
več urnem vsakodnevnem stiku. Poudarjamo, da so uporabniki osebne asistence najtežji 
invalidi, torej ena od najranljivejših skupin, za katere je lahko okužba z virusom COVID-19 
usodna. 
 
Storitve osebne asistence so zelo podobne storitvam pomoči na domu, ki so socialno 
varstvene storitve. Tudi pri pomoči na domu izvajalec nudi osebno pomoč uporabniku, 
tako kot pri osebni asistenci. Za osebe, ki izvajajo pomoč na domu po veljavnem 
Pravilniku, velja pogoj PCT. 
 
Hkrati se med izjeme dodaja poklicne gasilce. 
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje 
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu 
Dopolnitev se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki določa, tedensko testiranje  za 
osebe, navedene v 1. členu odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za 
študente. Tudi za študente se tedensko testiranje financira iz državnega proračuna. 
 
Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 5. septembra 2021, spremembe in dopolnitve 
pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov 
S spremembo odloka se pogoj cepljenosti, prebolevnosti in testiranja, skladno z odlokom, 
ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, določa tudi za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih 
prostorih,  ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja 
začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.  
 
Odlok določa, da mora o potrebnih pogojih upravljalec prostora, kjer se izvaja športno 
rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. 
Prav tako je določena obveznost upravljalca, da izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev 
z  neposrednim preverjanje ob vstopu v objekt ali prostor. 
 
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, sama veljavnost odloka pa se podaljšuje vključno do 5. septembra 
2021. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Poleg dosedanjih petih izjem (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in 
delovni migranti) za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja 
PCT je dodana nova izjema za: 

• osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove 
vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu 
meje. 

 
V skladu s tem je ustrezno dopolnjena tudi obstoječa izjema za otroka do 15. leta. Tako je 
vstop v Slovenijo brez pogoja PCT in napotitve v karanteno dovoljen: 

• otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki 
ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko 
Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni 
napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, 
ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in 
izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen 
vstop v Republiko Slovenijo. 



 

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

                                                                                         

 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do 5. septembra 2021. 
 
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
S tem odlokom se do 5. septembra 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih 
odlokov: 

• Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji; 

• Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji; 

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

• Odlok o začasni omejitvi 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 obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah. 

 
Predlog Zakona o oskrbi s plini 
Energetski zakon (EZ-1) celovito ureja področje energetike in prenaša v slovenski pravni 
red tudi obsežno zakonodajo Evropske unije s področja energetskega prava. Pogoste 
spremembe evropske zakonodaje so glavni razlog za stalno spreminjanje in dopolnjevanje 
EZ-1. Poleg tega pa postaja evropska energetska zakonodaja vedno bolj podrobna in 
obsežna, kar povečuje tudi obseg vsebin, ki jih ureja EZ-1. Zaradi obsežnosti EZ-1 postaja 
materija, ki jo zakon ureja, čedalje bolj nepregledna, čedalje težje je zagotavljati tudi 
pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red. Iz tega razloga se je izkazala potreba, 
da se zakonska ureditev energetike, ki je sedaj zajeta v enem zakonu, po vsebini razdeli 
na več samostojnih zakonov, ki bodo sledili strukturi pravnega urejanja teh vsebin v aktih 
sekundarne zakonodaje EU.  
 
Temu premisleku sledi tudi predlog Zakona o oskrbi s plini, ki iz EZ-1 izloča področje 
oskrbe s plini in ga ureja samostojno. Nekatere določbe predloga zakona so enake 
določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu (EZ-1), nekatere pa so spremenjene 
ali dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj pri izvajanju zakona. Predlog 
zakona tako določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, 
shranjevanja in dobave  plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in 
ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom. 
Dodatno so v zakon vnesena določila o izvajanju nujnih ukrepov pri oskrbi s plini v 
primeru, ko je oskrba s plinom motena do te mere, da je potrebno za vzdrževanje 
delovanja plinskega sistema izvajati neprostovoljno zmanjševanje ali prekinitev dobave 
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plina. Dodane so potrebne določbe za izvajanje solidarnostnega mehanizma pomoči držav 
članic EU v primeru motene oskrbe s plinom, ki so komplementarne predvidenim 
bilateralnim sporazumom na tem področju. V nov Zakon o oskrbi s plini so dodane 
določbe, ki skladno s cilji dekarbonizacije plinskega sektorja omogočajo in spodbujajo 
priključevanje proizvajalcev obnovljivih in nizkoogljičnih plinov tudi na distribucijski sistem. 
 
 

* * * 
 


