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317. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 7. 1. 2022 – Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo Odloka o 
izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive 
bolezni COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že veljavnih ukrepov za 
izvajalce socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo. Prav tako pa je Vlada 
RS sprejela tudi Strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki je del reformnih 
ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 
 
Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 
Odlok določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, 
ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če: 

• je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali 
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, 

• je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa 
na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata 
testa PCR minilo manj kot 45 dni, 

• je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, 
ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty 
proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, 
cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute 
of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma 
kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva COVID-19 
Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 
10. januarja 2022. 
 
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZNUPZ) v 98. členu določa, da se izvajalcem socialnovarstvenih storitev 
institucionalno varstvo za obdobje od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2021 iz 
proračuna Republike Slovenije povrnejo stroški, ki so nastali zaradi vzpostavitve rdeče 
cone pri izvajalcu.  
 
Z ukrepom podaljšanja financiranja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzpostavitve 
rdeče cone pri izvajalcu, kar dodatno pripomore k zamejitvi okužb v zavodih, kjer prebiva 
najranljivejši del prebivalstva. Vzpostavitev rdeče cone pri izvajalcu je velika finančna 
obremenitev.  
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Vlada Republike Slovenije ukrep podaljšuje do 30. junija 2022. 
 
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v 83. členu določa, 
da se iz proračuna Republike Slovenije, za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 
2021 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje zunanje nastanitve uporabnikov, ki imajo 
potrjeno okužbo s COVID-19, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in kritje 
najema dodatnih prostorov. Vlada RS lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki se objavi v 
Uradnem listu RS, za največ šest mesecev. 
 
Z ukrepom podaljšanja financiranja je treba zagotoviti sredstva za kritje najema dodatnih 
prostorov. Prav tako je treba zagotoviti sofinanciranje zunanje nastanitve za uporabnike s 
potrjeno okužbo s COVID-19. Za čim večjo zaščito stanovalcev in zaposlenih je tako treba 
zagotoviti zadostna sredstva za najem dodatnih prostorov in prav tako sredstva za 
sofinanciranje zunanje namestitve uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo s COVID-19. 
  
Vlada Republike Slovenije ukrepe podaljšuje do 30. junija 2022. 
 
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19  
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v 87. členu, določa, 
da v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 v socialno varstvenem zavodu, lahko za 
izvajanje ukrepov omejevanja COVID-19 zaradi varovanja javnega zdravja oziroma pravic 
drugih, direktor socialno varstvenega zavoda s sklepom omeji stike stanovalcev in 
zapuščanje zavodskega območja, če z drugimi možnimi ukrepi ni mogoče doseči namena 
iz tega člena. Direktor o sprejemu sklepa obvesti stanovalce in zaposlene. Omejitev se 
lahko odredi le za čas in v obsegu, ki je nujno potreben za zagotovitev njenega namena. 
 
Socialno varstveni zavod med trajanjem ukrepa ob upoštevanju svojih realnih možnosti 
spodbuja druge načine ohranjanja stikov stanovalcev z njihovimi družinskimi člani in 
drugimi osebami, v skladu z njihovimi individualnimi potrebami. Direktor socialno 
varstvenega zavoda vsakih sedem dni presodi obstoj razlogov navedenih v členu. 
Omejitev preneha, ko razlogi zanjo niso več podani. 
 
Vlada RS ukrep podaljšuje do 30. junija 2022. 
 
Strategija digitalne transformacije gospodarstva 
Strategija digitalne transformacije gospodarstva je del reformnih ukrepov v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru komponente Digitalne transformacije podjetij. 
Strategija je obenem pomemben mejnik za dosego ciljev iz omenjenega Načrta za 
okrevanje in odpornost. 
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S strategijo, ki zajema obdobje od leta 2021 do leta 2030, si je Slovenija zadala uvrstitev 
med prvih pet držav na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu 
digitalnega gospodarstva in družbe (DESI indeks) v prvih dveh letih, ter med prve tri 
države do izteka strateškega obdobja. Strategije je pripravljena vzporedno z že začetimi 
procesi digitalizacije, informatizacije in enotnega digitalnega trga EU. Poudarja trenutne 
napredne digitalne tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, tehnologije za 
obdelavo velepodatkov, tehnologije veriženja podatkov, visokozmogljivo računalništvo, 
kvantno računalništvo in 5G tehnologije, ki bodo motor ekonomske rasti in konkurenčnosti. 
 
Naslavlja tri glavna oziroma prednostna področja: 

• napredne digitalne tehnologije, ki sploh omogočajo digitalno transformacijo 
gospodarstva; 

• učinkovit ekosistem za konkurenčno gospodarstvo; 

• odprta in trajnostna družba kot osnova za rast digitalne ekonomije.  
 
Temu prilagojeno bodo pripravljeni tudi trije javni razpisi. Prvega bo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo že ta mesec, v okviru katerega bo namenilo 44 
milijonov evrov za samo digitalno transformacijo. Prav tako bo ta mesec objavljen razpis 
za oblikovanje hibridnega oblaka, ki bo združeval registre, kot so registri AJPES, Finančne 
uprave RS in denimo sodnih registrov, in sicer z namenom poenostavitve postopkov za 
podjetja v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ta namen bo 
razpisanih 2,5 milijona evrov sredstev. Tretji razpis, ki je predviden v drugem trimesečju 
tega leta, pa bo z 10 milijoni evrov podprl projekte skupnega evropskega interesa.  
 
Za izvedbo strategije bodo primarno uporabljeni finančni viri Nacionalnega programa za 
obnovo in odpornost 2021 – 2029, torej 56,5 milijona evrov. Možnosti za dodatne vire so 
tudi v Večletnem finančnem okviru 2021 – 2027 ter drugih virih iz Programov EU (kot na 
primer Horizon Europe, InvestEU in podobno). 
 
Ukrepe iz strategije bo izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in SID 
banko. V ta namen bo v letu 2022 na voljo 26,5 milijona evrov, v letu 2023 dodatnih 24 
milijonov evrov in v letu 2024 še 6 milijonov evrov. 
 
 

* * * 


