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20. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 11. 6. 2020 – Vlada RS je na svoji 20. redni seji izdala Odlok o načinu 
izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Odlok o 
prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti 
in Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih 
krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila obseg sredstev za 
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, 
razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev 
sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020. Imenovana je 
bila tudi vladna pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovor na poslansko 
vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije. 
 
Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije  
Odlok omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega 
linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, 
prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega 
železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi odloka v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Z razveljavitvijo Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v 
Republiki Sloveniji se je od 11. maja 2020 omogočalo izvajanje javnega linijskega prevoza 
potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, 
občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem 
prometu, ostala pa je prepoved izvajanja vseh oblik javnega prevoza potnikov v 
mednarodnem prometu.  
 
Zdaj se omogoča tudi javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu v skladu z drugimi 
pogoji, ki veljajo med Republiko Sloveniji in drugimi državami. Vse oblike prevoza potnikov 
v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi 
napravami se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne 
dejavnosti  
S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo 
ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo 
omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih 
smernic 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 začne veljati 15. junija 2020.  
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Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih 
in mestih v Republiki Sloveniji  
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Ta je predlagala sproščanje 
ukrepov glede zbiranja ljudi na javnih krajih, in sicer bo s 15. junijem 2020 dovoljeno 
zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne 
ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. 
 
Vlada sicer v skladu s 5. členom Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih 
krajih in mestih v Republiki Sloveniji vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost 
ukrepov in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, 
ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020.  
 
Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter 
kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 
2020 
Vlada Republike Slovenije je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja 
najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve 
v času epidemije, in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za 
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, kot izhaja iz 
priloge 1 tega sklepa.  
 
Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov iz priloge 1 tega sklepa ob 
upoštevanju kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom iz 1. 
točke II. točke priloge sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-46/2020/5, 22. 4. 2020, 
določijo obsege sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih, ki sodijo v pristojnost 
neposrednega proračunskega uporabnika. 
 
Seznam posrednih proračunskih uporabnikov na področju socialnega varstva in na 
področju zdravstva, ki jim neposredni proračunski uporabniki, ki so jim bila določena 
sredstva v prilogi 1 tega sklepa, lahko določijo obsege sredstev, so navedeni v prilogi 2 
tega sklepa. 
 
Postopki za nakazilo sredstev in za prerazporeditev pravic porabe za namen izplačila 
dodatka iz 1. in 2. točke tega sklepa se izvedejo po postopku, kot ga določata 3. in 4. 
točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-46/2020/5 iz 22. 4. 2020. 
 
Skladno z določbami 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se je za 
mesec maj 2020 podrobneje določil obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost 
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in posebne obremenitve v času epidemije (dodatek COVID-19) in razdelitev sredstev na 
neposredne proračunske uporabnike, upoštevaje kriterije za razdelitev sredstev posrednim 
proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020, kot so bili opredeljeni s sklepom vlade 22. 
4. 2020. 
 
Vlada je z zgoraj navedenim sklepom, upoštevaje šesti odstavek 71. člena ZIUZEOP, 
določila obseg sredstev za financiranje dodatka COVID-19, razdelitev sredstev na 
neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim 
uporabnikom proračuna.  
 
V I. točki priloge k sklepu vlade, 22. 4. 2020, s katerim se je določil obseg in razdelitev 
sredstev na neposredne proračunske uporabnike je bila v Preglednici 1 določena 
razdelitev sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 na neposredne proračunske 
uporabnike za mesec marec 2020, v Preglednici 2 pa razdelitev sredstev za izplačilo 
dodatka COVID-19 na neposredne proračunske uporabnike za mesec april 2020. Pri tem 
razdelitev sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 na neposredne proračunske 
uporabnike za mesec maj 2020 še ni bila določena, saj ob sprejemu navedenega sklepa ni 
bilo moč predvideti poteka epidemije. Upoštevaje, da se razmere umirjajo, je bil 14. 5. 
2020 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) s katerim je bila preklicana epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. V povezavi z 20. členom ZIUZEOP 
navedeno pomeni, da je dodatek COVID-19 iz 71. člena ZIUZEOP zaposlenim v javnem 
sektorju možno izplačevati do 31. maja 2020.  
 
Skladno s ZIUZEOP (šesti odstavek 71. člena) se glede na navedeno s predlaganim 
sklepom Vlade RS določa obseg in razdelitev sredstev po neposrednih proračunskih 
uporabnikih za financiranje dodatka iz tega člena zakona za mesec maj 2020. Pri tem se 
upoštevaje, da so se v mesecu maju 2020 razmere zaradi epidemije virusa COVID-19 
pričele umirjati, sredstva oziroma maksimalni obseg sredstev za njegovo izplačilo za 
mesec maj 2020 dodeljujejo le nekaterim neposrednim proračunskim uporabnikom, pri tem 
pa je v prilogi 2 določen tudi seznam posrednih proračunskih uporabnikov na področju 
socialnega varstva in na področju zdravstva, katerim se sredstva lahko dodelijo.  
 
Upoštevaje, da skladno z ZIUZEOP vlada določi kriterije za razdelitev sredstev posrednim 
uporabnikom proračuna, se določi, da se tudi v mesecu maju 2020 uporabijo kriteriji za 
razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, kot so bili določeni v 1. točki II. 
točke priloge sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020.  
 
Ocena finančnega učinka za mesec maj je 8,2 mio evrov, in sicer: 

• v dejavnosti zdravstva 6.5 mio; 

• v dejavnosti socialnega varstva 1.7 mio. 
 
Obseg sredstev za izplačilo dodatka po 71. členu ZIUZEOP za mesec maj 2020 temelji na 
podlagi prejetih predlogov Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne 
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zadeve in enake možnosti, in sicer je obseg sredstev za mesec maj 2020 določen 
upoštevaje 60% določenega obsega sredstev za mesec marec 2020. Na enak način je 
Ministrstvo za javno upravo, upoštevaje predlog Ministrstva za zdravje, pripravilo obseg 
sredstev za občine za njihove posredne uporabnike proračuna s področja zdravstva.   
 
Vladna pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja   
Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi: 

• Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, vodja pogajalske skupine,  

• Urška Ban, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, namestnica vodje 
pogajalske skupine, 

• Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine,  

• mag. Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član, 

• Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo, članica, 

• Lidija Apohal Vučković, Inšpektorat za javni sektor, članica, 

• mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica, 

• Jožica Grom, Ministrstvo za finance, namestnica članice, 

• mag. Irena Drmaž, Ministrstvo za finance, članica, 

• Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance, član, 

• dr. Alenka Kajzer, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, članica, 

• Mitja Perko, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
namestnik članice, 

• Lilijana Kodrič, Ministrstvo za pravosodje, članica, 

• Nataša Kotnik, Ministrstvo za pravosodje, namestnica članice, 

• Benedikt Jeranko, Ministrstvo za notranje zadeve, član, 

• Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik člana, 

• Rok Petravić, Ministrstvo za zdravje, član, 

• Matevž Lakota, Ministrstvo za zdravje, namestnik člana, 

• Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, član, 

• Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
namestnica člana, 

• dr. Jure Gašparič, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport,član, 

• mag. Radovanka Petrić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica 
člana, 

• Matej Srdinšek Firm, Ministrstvo za kulturo, član, 

• Tanja Nagy, Ministrstvo za kulturo, namestnica člana, 

• Franc Javornik, Ministrstvo za obrambo, član,  

• Danica Kropf, Ministrstvo za obrambo, namestnica člana, 
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• Damjan Stanonik, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, član, 

• Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnica 
člana, 

• mag. Vida Borovinšek, Ministrstvo za okolje in prostor, članica, 

• mag. Mojca Pelko-Pleteršek, Ministrstvo za okolje in prostor, namestnica članice, 

• Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, član, 

• Tatjana Vengar, Ministrstvo za infrastrukturo, namestnica člana, 

• Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve, član, 

• Mitja Močnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član, 

• Jolanda Rožič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnica člana, 

• Neža Pirnat, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, članica, 

• Eva Ban, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, namestnica članice, 

• mag. Janja Garvas Hočevar, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, 
članica, 

• Mojca Ramšak Pešec, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, namestnica 
članice, 

• Majda Peterlin, Skupnost občin Slovenije, članica, 

• Maja Hvala, Skupnost občin Slovenije, namestnica članice,  

• Janez Pirc, Združenje občin Slovenije, član, 

• Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije, namestnica člana, 

• dr. Vida Čadonič Špelič, Združenje mestnih občin Slovenije, članica, 

• dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije, namestnik članice, 

• Rado Brezovar, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, član, 

• Mojca Komac, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, namestnica člana, 

• Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica, 

• Mirjam Nučič, Državno odvetništvo Republike Slovenije, namestnica članice, 

• Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica, 

• Lidija Hrabra, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, namestnica članice. 
 
Skupina izvaja aktivnosti, vezane na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem 
sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 
 
Vodja pogajalske skupine in njegova namestnika lahko na posamezno sejo pogajalske 
komisije povabijo le nekatere člane skupine glede na vsebino usklajevanja predpisov s 
področja plač v javnem sektorju in pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje 
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 
Poslanec je v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije na vlado naslovil vprašanja med drugim v zvezi z 
metodologijo izračuna omenjenih sredstev ter kriteriji, ki jih morajo upoštevati neposredni 
proračunski uporabniki pri razdelitvi zneska posrednim proračunskim uporabnikom. 
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Vlada uvodoma pojasnjuje, da je na seji 22. 4. 2020 upoštevaje Zakon o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP), določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije (dodatek COVID-19), razdelitev sredstev na 
neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim 
uporabnikom proračuna. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, glede na pristojnost 
neposrednega uporabnika proračuna kot ustanovitelja posrednega proračunskega 
uporabnika, pripravilo oceno potrebnih sredstev za izplačilo dodatka COVID-19.  
 
Izračuni za določitev obsega sredstev in razdelitev na neposredne proračunske 
uporabnike so temeljili na podlagi:  

• podatkov Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, 
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP (zadnji razpoložljivi 
podatki so bili za januar 2020),  

• vhodnih podatkov, ki so bili pridobljeni od ministrstev, organov v sestavi ministrstev 
in vladnih služb o številu zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu, na domu, ki 
čakajo na delo ipd.  

• ocene deleža zaposlenih in deleža dodatka v razponu do 100 % urne postavke 
osnovne plače, ki naj bi ga zaposleni prejeli.       

 
Maksimalni dopusten obseg sredstev, ki je bil z razrezom določen za neposrednega 
proračunskega uporabnika, je bil določen glede na ocenjene deleže zaposlenih, ki bi lahko 
ta dodatek prejeli, in višine dodatka. 
 
V prilogi k sklepu Vlade RS z dne 22. 4. 2020, so v II. točki določeni kriteriji za razdelitev 
sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, ki so jih neposredni proračunski 
uporabniki pri določitvi obsega sredstev za uporabnike proračuna iz njihove pristojnosti 
dolžni upoštevati.  
 
Kriteriji za razdelitev mase sredstev dodatka COVID-19 (po 71. členu ZIUZEOP) 
posrednim proračunskim uporabnikom so določeni glede na: 

• izpostavljenost dejavnosti/poklicev/proračunskih uporabnikov nevarnosti v času 
epidemije, 

• delež zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu na lokaciji delodajalca,  

• delež zaposlenih, ki opravljajo delo na domu, 

• delež vrednosti bruto urne postavke osnovne plače v razponu od 0 % do100 %. 
 
Uporaba kriterija pa je odvisna od: izpostavljenosti dejavnosti/poklicev/proračunskih 
uporabnikov nevarnosti v času epidemije in plačne skupine oz. podskupine. 
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Uporaba kriterijev za dodelitev sredstev posrednim uporabnikom proračuna je za 
neposrednega proračunskega uporabnika obvezna v smislu, da se skupen dovoljen obseg 
sredstev, ki ga je določila Vlada RS ne preseže. Sicer pa je v pristojnosti neposrednega 
uporabnika proračuna, da upoštevaje predložene zahtevke posrednih proračunskih 
uporabnikov za nakazilo sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 presodi, ali  bo konkreten 
zahtevek glede na utemeljitev posrednega uporabnika proračuna upošteval ali pa ga bo 
zavrnil. Posredni proračunski uporabniki so pri odločanju o upravičenosti do dodatka 
COVID-19 poleg limita dodeljenih sredstev dolžni upoštevati tudi zakonska pogoja, to sta 
nadpovprečna izpostavljenost tveganju ali prekomerna obremenitev zaposlenega, kar so v 
svojem zahtevku dolžni tudi utemeljiti. 
 
Neposredni uporabnik proračuna pri dodelitvi obsega sredstev uporabnikom iz svoje 
pristojnosti glede na navedeno obravnava kriterije, ki jih je določila Vlada RS kot nujno 
izhodišče za določitev obsega dodeljenih sredstev, pri čemer pa glede nadpovprečne 
izpostavljenosti tveganju konkretnih proračunskih uporabnikov lahko tudi sam sprejme 
določene kriterije, na podlagi katerih presoja utemeljitev zahtevkov za nakazilo sredstev, ki 
jih je prejel od uporabnikov proračuna iz njegove pristojnosti (npr. občina bo pri presoji 
utemeljenosti zahtevka lahko upoštevala, da je npr. konkretni zdravstveni dom bolj 
izpostavljen kot drugi zdravstveni dom; neposredni proračunski uporabnik bo prav tako 
lahko upošteval, da obstaja razlika izpostavljenosti oziroma obremenjenosti tudi med 
dvema domovoma starejših občanov ipd).  
 
 

* * *  
 
 
 


