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11. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 11. redni seji izdala Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter odprla proračunsko postavko 
za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Vlada RS pa se je 
seznanila tudi z Informacijo o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega 
sklada EU, za podporo ukrepom za blažitev posledic pandemije COVID-19.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 2. členu, 
dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:  

• 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, 
tehnično blago ali pohištvo,  

• 16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v 
trgovskih centrih,  

• 17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,  

• 18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil 
in vzdrževanja tehničnega blaga,  

• 19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja 
motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, 
delavnice za popravilo koles), 

• 20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne 
prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska 
dela), 

• 21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen 
minimalni stik s potrošniki,  

• 22. frizerski in kozmetični saloni,  

• 23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na 
površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, 

• 24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali. 
 
V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo 
izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 
let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje 
svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom. 

 
Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila 
Ministrstva za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. 

 
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.  

https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
http://www.nijz.si)/
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Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen šestnajste, dvaindvajsete in štiriindvajsete 
točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020.  
 
Odprta proračunska postavka za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka 
Vlada RS je pri Finančni upravi RS odprla proračunsko postavko za izredno pomoč v obliki 
mesečnega temeljnega dohodka. Sredstva za pokrivanje obveznosti za izredno pomoč v 
obliki temeljnega dohodka v letu 2020 bo vlada zagotovila z razporeditvijo sredstev iz 
tekoče proračunske rezerve. 
 
Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega 
sistema Finančne uprave RS predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo 
opredeljuje 34. člen interventnega zakona in da zaradi epidemije ne more opravljati 
dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 
 
Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, bo Finančna uprava RS 
nakazala mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. 
aprila do 30. aprila 2020 za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, bo 
izredna pomoč nakazana 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. 
maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, 
bodo sredstva nakazana 10. junija 2020.  
 
Izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je predvideno v višini 
350 evrov za mesec marec 2020 in po 700 evrov za meseca april in maj 2020. 
 
Informacija o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada EU, za 
podporo ukrepom za blažitev posledic pandemije COVID-19 
S sprejetjem Uredbe (EU) 2020/461 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 
2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotovitev finančne pomoči 
državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo 
izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju (UL L 99 z dne 31. 3. 2020, str. 9), je 
omogočeno črpanje sredstev v primeru pandemije COVID-19.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za koordinacijo ministrstev pri 
pridobitvi in izvrševanju finančnega prispevka iz Solidarnostnega Sklada EU. V prvi fazi je 
ključna naloga priprava ocene neposredne škode, ki jo pripravi Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje na podlagi podatkov posameznih resorjev.  
 
Ocena škode mora vključevati vse upravičene stroške za izvedbo nujnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja pandemije za obdobje 4 mesecev od dneva razglasitve epidemije. 
Glede na Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), ki je začela veljati 12. marca 2020 
ob 18. uri, to pomeni do 11. julija 2020. Vlogo je potrebno oddati v roku 12 tednov od 
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datuma razglasitve pandemije, torej do 3. junija 2020. Za zagotovitev pravične obravnave 
vseh vlog bo EK sprejemala vloge oziroma njihove dopolnitve do 24. junija 2020, kar je 
skrajni rok.  
 
Natančen prispevek za posamezno državo bo znan šele po prejemu vseh vlog.  
 

* * * 


