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19. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 4. 6. 2020 – Vlada RS je na svoji 19. redni seji podaljšala ukrepe iz odloka 
o začasni omejitvi zbiranja in odločila, da v Slovenijo lahko brez omejitev vstopajo 
tudi za osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Avstriji. Vlada RS je sprejela 
tudi oceno upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev 
sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha 
pandemije COVID-19 ter izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020. Sprejeto pa je bilo tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 
2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka 
januarja 2014 do konca marca 2020 ter Poročilo o izvajanju Programa ukrepov 
upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018. 
 
Podaljšani ukrepi iz odloka o začasni omejitvi zbiranja 
Vlada se je seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti 
omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v 
Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve še naprej uporabljajo. 
 
Na podlagi 5. člena odloka vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost 
ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali 
pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. Strokovna 
skupina bo nadaljnje sproščanje omejitev predlagala glede na epidemiološke podatke za 
bolezen COVID-19 v Sloveniji in tuje primerljive prakse. 
 
Vstop v Slovenijo brez omejitev tudi za osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v Avstriji 
Vlada se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega 
območja, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in dogovorom med 
ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Avstrije o pogojih 
prehajanja državne meje državljanov teh držav. 
 
Vlada je odločila, da se na seznam 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 uvrsti Republika Avstrija. 
 
Sklep začne veljati 5. junija 2020. 
 
Ocena upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev 
sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha 
pandemije COVID-19 
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Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je skladno z drugo točko 
sklepa Vlade RS z dne 16. aprila 2020 pripravila oceno neposredne škode, ki je nastala 
kot posledica izbruha pandemije COVID-19 in temelji na oceni upravičenih izdatkov za 
namene pridobitve pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.  
 
Štirimesečno obdobje upravičenosti (od razglasitve epidemije v državi) zajema obdobje od 
12. marca 2020 do 11. julija 2020 in se v primeru Republike Slovenije konča po datumu, 
do katerega Evropska komisija zbira vloge držav za pomoč. Tako so bili v oceno 
neposredne škode, skladno z navodili MGRT, ki je odgovorno za pripravo vloge za 
določitev upravičenih izdatkov, naslovljeno na Evropsko komisijo, poleg dejansko nastalih 
izdatkov vključeni tudi napovedani izdatki, ki bodo nastali do konca upravičenega obdobja.  
 
Ocena neposredne škode vključuje podatke na državni ravni, ki jih je URSZR prejela s 
strani štirinajstih ministrstev, osmih vladnih služb in  državnih organov, ter podatke na 
lokalni ravni, ki so jih občine posredovale preko izpostav URSZR. Podatke so subjekti 
posredovali do vključno 23. maja 2020 na podlagi poziva za posredovanje podatkov za 
izvedbo evidentiranja upravičenih izdatkov organov za pridobitev sredstev iz 
Solidarnostnega sklada Evropske unije zaradi pandemije COVID-19 z opredeljenim 
obdobjem upravičenosti, upravičenimi izdatki za izvedbo nujnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja pandemije in neupravičenimi izdatki.    
 
Neposredna škoda za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada 
Evropske unije, ki temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz 
Solidarnostnega sklada Evropske unije in je nastala kot posledica izbruha pandemije 
COVID-19 v upravičenem obdobju od 12. marca 2020 do 11. julija 2020 ob sprejetju na 
vladi tako znaša 192,787 mio EUR brez DDV.  
  
MGRT lahko do oddaje končne vloge za pridobitev pomoči iz Solidarnostnega sklada 
Evropske unije v oceno skupnih upravičenih izdatkov, ki so posledica izbruha pandemije 
COVID-19, vključi še naknadno evidentirane in posredovane podatke s strani URSZR. 
 
Upravičeni so vsi izdatki, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri 
preprečevanju širjenja bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije. 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast 
in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020 
V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega 
obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.  
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca marca 
2020 izdana 501 odločitev o podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni 
vrednosti 2,7 milijarde evrov (navajamo EU del), kar je 89 odstotkov razpoložljivih 
sredstev. Od tega je bilo nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija, 803 milijonov evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 835,3 
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milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne 
deli na V/Z). 
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca marca na terenu 
izvajalo že za skoraj 2,2 milijarde evrov oziroma 71 odstotkov razpoložljivih sredstev 
programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je 
bilo upravičencem izplačanih nekaj manj kot 1,14 milijarde evrov, kar je 37 odstotkov 
razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca marca 2020 Evropski komisiji posredovala 
oziroma potrdila za dobrih 1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov. 
 
Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja 
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi 
sredstvi, izplačili in predvsem slabo dinamiko na področju nizkih povračilih sredstev iz EU 
blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja, 
nekatere aktivnosti so že zaključene. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo 
gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 omogoča sofinanciranje izvedbe 
ukrepov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi prenamnožene populacije podlubnikov 
v letu 2019, ter uvaja elektronski vnos vlog na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge 
in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se 
zmanjšujejo administrativne ovire. 
 
Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do 
septembra 2018 
Program ukrepov upravljanja voda je vlada sprejela 27. 10. 2016 in vsebuje ukrepe, s katerimi 
se skuša izboljšati stanje kvalitete slovenskih površinskih in podzemnih voda, tam kjer je stanje 
slabo, ter se prepreči poslabšanje stanje kvalitete voda, tam kjer je ugotovljeno stanje dobro.  
 
Poročilo povzema vsebino posameznega ukrepa in navaja ključne izvedene aktivnosti v 
obravnavanem obdobju na nivoju celotne države. Program ukrepov upravljanja voda vključuje 
prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo  na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih 
izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda . Vključuje tudi ukrepe, namenjene 
izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov ter dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, 
za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz 
načrtov. 
 
Iz pregleda stanja izvajanja programa ukrepov upravljanja voda izhaja, da je bilo v 
obravnavanem obdobju (oktober 2016 – september 2018) od skupno 78 ukrepov v izvajanju 
71 ukrepov, štirje ukrepi se še niso pričeli izvajati, izvedeni pa so bili trije ukrepi, ki so obsegali 
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izdelavo strokovnih podlag za pripravo smernic in mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam, 
izdelavo strokovnih podlag za odločanje v okviru postopka pridobitve vodnih soglasij  in 
preveritev meril za ugotavljanje in vrednotenje vpliva na stanje voda v celoviti presoji vplivov na 
okolje, postopku predhodne presoje vpliva na okolje in drugih postopkih. 
 
 

* * * 


