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18. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 28. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 18. redni seji izdala Odlok o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Odlok o 
spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in 
mestih v Republiki Sloveniji ter Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe 
vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o 
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na 
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije. Vlada RS je izdala tudi Odlok o spremembah Odloka o 
omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji ter potrdila odgovora na poslanski vprašanji v zvezi z zagotavljanjem 
podpore slovenskim (obmejnim) občinam pri soočanju z aktualnimi izzivi in v zvezi z 
izplačilom dodatka za delo v času epidemije virusa COVID-19 zaposlenim v javnih 
zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva. 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja 
Z odlokom je določena postopna sprostitev ukrepov v vzgoji in izobraževanju, in sicer tako, 
da ni več določena prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah s 
prilagojenim programom. Izjema sta 1. in 2. junij, ko se začasno prepoveduje tudi zbiranje 
učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom. To 
pomeni, da gredo 1. junija v šole tudi četrtošolci in petošolci, 3. junija pa še vsi ostali. 
 
Srednješolci se v šolo v tem šolskem letu ne bodo več vrnili, razen dijakov zaključnih 
letnikov, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit, ter dijaki od 1. do 3. letnika, ki jim šola 
organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin. Odlok 
dopušča še nekaj izjem. Tako prepoved zbiranja ljudi ne velja za posameznike, ki bodo 
opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, za udeležence izobraževanja odraslih ter za 
kandidate za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem  letu 2020/2021 za izvedbo 
aktivnosti prijavno-vpisnega postopka. Prav tako prepoved ne velja za dijake v dijaških 
domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega 
bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne 
zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake, ki 
bodo še udeleženi v izobraževalnem procesu. 
 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi 
morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. 
 
Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih 
in mestih v Republiki Sloveniji  
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S spremembo se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju. In sicer bo s 1. 
junijem, ko začne veljati sprememba odloka, na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 200 
oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje 
prenosa okužbe. 
 
V skladu s 5. členom Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in 
mestih v Republiki Sloveniji vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost 
ukrepov. Strokovna svetovalna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 
pri Ministrstvu za zdravje je vladi predlagala spremembo omejitve števila oseb s 50 na 200 
oseb, ob tem pa je še naprej treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa 
okužbe.    
 
Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v 
skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za 
preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji 
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
glede na dogovor med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Madžarske o pogojih 
prehajanja državne meje državljanov Slovenije in Madžarske je vlada odločila, da na 
seznam držav uvrsti tudi Madžarsko. To pomeni, da lahko brez omejitev v Slovenijo 
vstopajo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Madžarskem in jim karantena ne 
bo odrejena. 
 
Sklep je začel veljati 28. 5. 2020 ob 15. uri. 
 
Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 
S spremembo odloka se tako odpravi prepoved opravljanja storitev na področju turističnih 
dejavnosti, in sicer za: 

• nastanitvene obrate nad 30 sob, 

• nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja, 

• wellness in fitnes centre, 

• bazene, vodne aktivnosti. 
 
Še vedno pa se ohrani začasna prepoved ponujanja storitev diskotek in nočnih klubov.  
 
S tem se omogoči vsem turističnim dejavnostim, ki bodo zaradi epidemije še zlasti utrpele 
škodo, čimprejšnji ponovni zagon.  
 
Prodajalne ostajajo zaprte ob nedeljah in praznikih razen bencinskih servisov in lekarn, ki 
so lahko odprti. Minimalni obratovalni čas prodajaln z živili se ohrani. 
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Pri izvajanju vseh storitev je potrebno zagotoviti minimalni stik s potrošniki, prav tako je 
potrebno dosledno upoštevanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje ter Ministrstva za zdravje.  
 
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka. 
 
Ta odlok bo stopil v veljavo 1. junija 2020.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z zagotavljanjem podpore slovenskim 
(obmejnim) občinam pri soočanju z aktualnimi izzivi 
Vlada v zvezi z dodatnimi finančnimi ukrepi najprej pojasnjuje, da je Zakon o financiranju 
občin ZFO-1 sistemski zakon, ki za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo 
raznolikost, ureja enak sistem financiranja. Občine tako od države prejemajo sredstva za 
financiranje obveznih nalog, ki so jih dolžne izvajati na podlagi veljavnih predpisov.  
 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje 
teh nalog. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 je za 
leto 2020 določil povprečnino v višini 589,11 EUR. Ta znesek je enak  izračunanim 
povprečnim stroškom za financiranje obveznih občinskih nalog zadnjih štirih let.  
 
Glede na porast povprečnih stroškov občin v letu 2018, v primerjavi s prejšnjimi leti in 
predvidenimi višjimi stroški, so reprezentativna združenja občin zahtevala dvig 
povprečnine za leto 2020 in s tem zagotovitev več sredstev občinam za izvajanje 
zakonsko določenih nalog. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 določa dvig povprečnine na 623,96 EUR kar 
pomeni, da bodo občine za leto 2020 prejele 73.056.127 EUR več sredstev za izvajanje 
zakonsko določenih nalog.  
 
V zvezi s pobudo, da vlada državljankam in državljanom, živečim ob državni meji in 
ostalim območjem, kjer so zaznani ilegalni prehodi meje zagotovi varnost v najširšem 
pomenu, Vlada RS pojasnjuje, da je zagotavljanje varnosti državne in schengenske meje 
ter preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje ena od temeljnih prioritet dela 
Policije. Policija zagotavlja varnost državljankam in državljanom živečim ob državni meji 
tudi z aktivnostmi policistov, ki izvajajo varovanje državne meje, z uporabo tehničnih 
sredstev za nadzor meje (video nadzor, brezpilotni letalniki …) in z nadaljevanjem 
postavljanja začasnih tehničnih ovir.  
 
Vlada še pojasnjuje, da za krepitev varnosti prebivalcev ob meji policija zagotavlja pomoč 
drugih policijskih enot, ki jih napotuje na mejo (Specializirana enota za nadzor državne 
meje, policisti konjeniki, policisti vodniki službenih psov, Specialna enota, itd). Policija je 
zmanjšala pomoč enotam zaradi izvajanja nalog v zvezi z ukrepi v okviru preprečevanja 
COVID-19, vendar se meja še vedno varuje v skladu z načrti policije, saj je to ena od 
njenih prioritetnih nalog. 
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V zvezi s pripravo ustrezne spremembe uredb in drugih predpisov, ki bodo rezervnim 
policistom omogočile primerno in dostojno plačilo, da se zagotovi večje število rezervnih 
policistov za varovanje državne meje, vlada pojasnjuje, da po trenutni zakonodaji pomožni 
policisti, v skladu z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji v času trajanja pogodbe o 
prostovoljni službi v pomožni policiji prejemajo plačilo za pripravljenost, med 
usposabljanjem in med opravljanjem službe v policiji pa imajo pravico do nadomestila 
plače in drugih prejemkov ter povračil stroškov. Pomožni policisti so za dneve, ko ne 
opravljajo dela v pomožni policiji, upravičeni do plačila za pripravljenost, med opravljanjem 
nalog policije pa so upravičeni do: 

• nadomestila plače, 

• plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 odstotkov sorazmernega dela 
osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu, glede na število dni, ko 
opravlja naloge policije, 

• povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki 
veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo 
od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj. 

 
Tako Ministrstvo za notranje zadeve kot Policija se zavedata številnih težav trenutne 
ureditve pomožne policije, tako glede statusa kandidatov za pomožne policiste in 
pomožnih policistov, kot tudi glede plačila med usposabljanjem in plačila za opravljanje 
nalog policije, zato išče ustrezne rešitve.  
 
Glede pobude, da vlada za obmejne občine, ki se soočajo s specifičnimi razvojnimi 
težavami, pripravi poseben Strateški dokument, z jasno določenimi vsebinskimi ukrepi ter 
časovnico in finančno podporo za njihovo realizacijo, pojasnjujemo, da Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike  že določata obveznost priprave Programa razvojnih spodbud 
omenjenega območja. Vlada RS se zaveda resnosti problematike obmejnih občin, še 
posebej v luči aktualnih dogodkov. Obmejna problemska območja so in bodo prednostna 
območja vseh razvojnih politik, zato so v pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo 
omogočile izvedbo vseh načrtovanih ukrepov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za obmejna problemska območja, vanje sodi 85 občin, načrtuje izvedbo 
ukrepov, ki jih trenutno izvaja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Vse 
aktivnosti za pripravo omenjenega dokumenta se pospešeno izvajajo.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za delo v času 
epidemije virusa COVID-19 zaposlenim v javnih zavodih s področja zdravstva in 
socialnega varstva 
Poslanec vlado sprašuje: 

• Kako in kdaj bodo zavodom, ki so posredni proračunski uporabniki, zagotovljena 
obljubljena in zakonsko določena sredstva iz proračuna za izplačilo dodatka po 11. 
točki 39. člena KPJS ? 

• Kdaj bodo zavodi dodatek lahko izplačali zaposlenim? 
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Vlada pojasnjuje, da skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju pripadajo 
javnim uslužbencem dodatki za nevarnost in posebne obremenitve le, če opravljajo delo v 
takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.  
 
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve se določijo za javne uslužbence s 
Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS). KPJS določa dodatek za delo v rizičnih 
razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, 
demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne 
plače javnega uslužbenca. Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko dela v 
nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami. Komisija za razlago KPJS je sprejela 
razlago tega dela KPJS, iz katere nesporno izhaja, da so od razglasitve epidemije dalje 
izpolnjeni pogoji za izplačevanje dodatka za rizične razmere in da ga je treba povsod, kjer 
ni bil izplačan, izplačati za nazaj.  
 
Iz sprejete razlage pa izhaja tudi naslednje: 

• do dodatka niso upravičeni vsi javni uslužbenci, ki v času trajanja epidemije 
prihajajo na delo, temveč zgolj tisti, ki delo opravljajo v nevarnih pogojih; 

• za nevarne pogoje se štejejo pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali 
življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi; 

• delodajalec je dolžan določiti dela in naloge, ki se zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni opravljajo v nevarnih pogojih dela; 

• delodajalec je dolžan določiti tudi čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in 
naloge v nevarnih pogojih dela. 

 
Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se sredstva za financiranje 
dodatka iz KPJS zagotovijo v proračunu Republike Slovenije tudi zasebnim izvajalcem 
socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe. 
 
V zvezi z izplačili dodatka javnim zdravstvenim zavodom na področju zdravstvenega 
varstva Vlada RS še pojasnjuje, da je Ministrstvo za zdravje javnim zdravstvenim zavodom 
podalo več usmeritev in priporočil za določitev delovišč za določitev dodatka za rizične 
razmere in višine dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. V 
mesecu maju 2020 je Ministrstvo za zdravje že od večine javnih zdravstvenih zavodov, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, prejelo zahtevke za marec in april 2020 za 
izplačilo dodatka za rizične razmere ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije.  
 

* * * 


