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58. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 17. 2. 2021 – Vlada je na 58. redni seji izdala tri odloke v zvezi z zajezitvijo 
epidemije COVID-19, prerazporedila sredstva državnega proračuna in se seznanila s 
Poročilom glede opravljenih nadzorov, Poročilom o cepljenju Zdravstvenega 
inšpektorata RS ter Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega 
korona virusa. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2021–
2024 uvrstila nov projekt z nazivom »LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski 
sistem«. 
 
Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov 
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja 
na virus SARS-CoV-2. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih 
tekmovanjih in športno rekreativnih dejavnostih je predpisano obvezno testiranje. 
 
Športniki,  člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi 
tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če  predložijo negativni rezultat testa na virus 
SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa. 
 
Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne 
dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim 
antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). 
 
Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile 
že cepljene. Čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju je različen glede na cepivo.   
 
Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, odlok pa velja do 26. februarja 2021.  
 
Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. februarja 2021. 
 
Pri izjemah za vstop brez negativnega testa in napotitve v karanteno (tisti, ki so covid-19 
preboleli, in tisti, ki so bili cepljeni proti tej bolezni) velja, da je dokazilo lahko tudi rezultat 
testa PCR ali testa HAG, ki ga oseba lahko sama natisne s portala zVem. Tako  se po 
nepotrebnem ne obremenjuje osebnega zdravnika za izdajo potrdila. 
 
Pri cepljenih osebah je čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju različen glede na cepivo. 
Tako se zaščita pri cepivu Biontech/Pfizer vzpostavi, ko je preteklo najmanj sedem dni od 
prejema drugega odmerka, pri cepivu Moderna pa najmanj 14 dni od prejema drugega 
odmerka. Pri cepivu AstraZeneca se ustrezna zaščita vzpostavi že po prvem odmerku, in 
sicer ko mine najmanj 21 dni.  
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Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja ni več Danske in 
Norveške, spremembe so pri administrativnih enotah Portugalske, dodana je 
administrativna enota Atika (Grčija). Na seznamu tretjih držav ni sprememb. 
 
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
Z odlokom se za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so 
vsebovani v teh odlokih.  
 
S sprejetim odlokom se do 26. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih 
odlokov: 

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

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom 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; 

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

 
V posameznih odlokih so določbe, ki Vlado RS zavezujejo k preverjanju utemeljenosti 
ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno 
določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka. 
 
Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene 
se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.  
 
Prerazporeditev sredstev državnega proračuna 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada razporedila dobrih šest milijonov 
evrov za pokritje izpada plačil zaradi oprostitev plačila za vrtec v mesecu decembru 2020 
po Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada razporedila skoraj 
400 tisoč evrov za obveznosti iz naslova 84. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19. Sredstva bodo namenjena za povračilo stroškov oskrbnine 
zaradi umika v domačo oskrbo 60 izvajalcem. 
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Prav tako Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je vlada 
razporedila dobrih 329 tisoč evrov za obveznosti na podlagi 81. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Sredstva bodo namenjena za strateško 
zalogo varovalne opreme desetim izvajalcem socialnega varstva. 
 
Sredstva v višini skoraj tri milijone evrov je vlada razporedila Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, za pokritje obveznosti iz 83. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Sredstva bodo namenjena za pokritje 
izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet 99 izvajalcem. 
 
Vlada je znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti prerazporedila dober milijon evrov in pol. Sredstva bodo namenjena za 
spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb. Ministrstvo bo zaradi pospeševanja aktivacije 
brezposelnih na javna dela dodatno napotilo tisoč dolgotrajno brezposelnih oseb, 
predvsem tiste, ki so prejemniki socialnih transferjev. Z izvajanjem javnih del se bo blažila 
kadrovska stiska v domovih za ostarele.  
 
Finančni upravi Republike Slovenije je vlada zagotovila sredstva za pokritje obveznosti po 
106. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 v višini dobrih 6 milijonov evrov ter 263 tisoč evrov za pokritje 
obveznosti po 122. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19. Sredstva bodo namenjena za pomoč pri nakupu 
antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za pravne osebe, ki so organizirane kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Upravičeni so do 
pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge. 
Poleg tega se sredstva zagotavljajo tudi za pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov za 
testiranje športnikov na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki se udeležujejo uradnih 
tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih 
ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo 
tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj. Upravičenec do izplačila pomoči 
so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne 
panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj.  
 
Poročilo glede opravljenih nadzorov in Poročilo o cepljenju Zdravstvenega 
inšpektorata RS 
Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v 
zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) navaja:  
V obdobju od 8. 2. do 14. 2. 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh 
inšpekcijskih organov, določenih v PKP7,  3.494. Izrečenih je bilo 15 prekrškovnih sankcij, 
299 opozoril po Zakonu o prekrških in 117 upravnih ukrepov. 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 989 nadzorov, izrekel pa 2 prekrškovni 
sankciji, 91 opozoril po Zakonu o prekrških in 4 upravne ukrepe. 
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Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) navaja: 
 
Zdravstveni inšpektorat RS je pri zavezancih, ki so izvajali cepljenje, opravil skupno 112 
nadzorov in izdal 17 zavezancem ureditveno odločbo, s katero jim je bilo naloženo, da naj 
cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. 
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa  
Od 9. do 15. februarja 2021 je policija prejela 64 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev 
o kršitvah je bilo 1180. Izrekla je 741 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 439 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 7552 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za pet odstotkov manj kot teden prej. Glede 
na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so 
pripotovale iz Bosne in Hercegovine (5546), Kosova (535), Hrvaške (452) in Srbije (372). 
Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 75 oseb, kar je za 44 odstotkov 
manj kot teden dni prej. 
 
V tem obdobju je bilo obravnavanih šest oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 
Letos do 15. februarja je policija obravnavala 374 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 
12 primerov, v katerih je bilo prijetih 17 tihotapcev ljudi (14 tujcev in trije slovenski 
državljani) z 52 nezakonitimi migranti. Za 13 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke 
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom 
»LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«. Skupna vrednost projekta LIFE 
NARCIS, katerega vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje, je 3.695.411 
evrov. Projekt bo potekal do 31. decembra 2024.  
 
Javnosti podatki (razen varovanih območij) zdaj niso dostopni na sodoben, digitalen način, 
s projektom pa se bo to izboljšalo. Namen projekta je zgraditi integriran funkcionalni 
informacijski sistem (IS) na področju varstva narave, ki bo omogočal enoten katalog 
rastlinskih in živalskih vrst, združil podatke iz različnih virov ter tako na enem mestu 
zagotavljal dostopnost potrebnih podatkov in informacij. Sistem bo omogočal večjo 
učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad 
izvedenimi ukrepi. Prispeval bo k skrajšanju upravnih postopkov in večji dostopnosti 
podatkov končnim uporabnikom. V projektu zato sodeluje osem partnerjev, od tega šest 
javnih in dve zasebni instituciji. Projekt bo tako izboljšal sodelovanje med javnimi organi in 
tudi z zasebnimi institucijami, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Pričakovati je 
pozitivne učinke na postopke odločanja in skrajšanje upravnih postopkov na različnih 
ravneh in področjih. 
 
Projektnim partnerjem bo Evropska komisija povrnila 53,3 odstotka vseh stroškov, 46,7 
odstotka pa je lastne udeležbe.  
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