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22. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 24. 6. 2020 – Vlada RS je na svoji 22. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za 
zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2 ter se seznanila z Oceno 
epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, 
Balkana ter italijanskih regijah. Prav tako je vlada izdala Odlok o spremembah in 
dopolnitvi 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 je sprejela tudi novo Uredbo o izvajanju 
ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in sprejela dopolnitev sklepa o 
določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije ter sklep, s katerim bo skladno z Zakonom o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 zagotovila 
sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve. Vlada RS je sprejela 
spremembe št. 1 letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 in 
spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za 
leto 2020. Sprejet je bil tudi predlog stališča Slovenije glede predloga evropske 
uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični 
prehod, predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi 
programa InvestEU in stališče glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi 
instrumenta za tehnično podporo. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na 
poslansko vprašanje v zvezi z odstranjevanjem odpadkov na južni meji in imenovala 
nove člane Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav 
prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19  
Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih.  Predlog 
zakona sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti 
gospodarskim subjektom.    
 
S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na 
trgu dela. Vlada RS lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša 
za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020. 
 
V predlogu zakona je nekaj dopolnitev, ki bodo zagotovile boljši in učinkovitejši nadzor nad 
ukrepom skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. 
 

https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope
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Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene 
karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne 
more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi 
delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog 
zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te 
primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila place, pri čemer bo višina nadomestila 
odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.   
 
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more 
opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more 
organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile (50 % plačila, do katerega bi bil 
sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače). 
 
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne 
more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne 
more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena 
z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela 
iz poslovnega razloga (80% osnove). 
 
Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za 
obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene izplačano 
nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo. 
 
S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z 
zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO, 
VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Vlada Republike Slovenije v roku 
dveh mesecev sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija ocenjevanja 
potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za 
financiranje dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v 
proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov. 
 
S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa 
vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z 
okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba 
mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno 
pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo 
vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del 
svojega pomena. 
 
Aplikacija je zasnovana tako, da anonimno beleži podatke o upoštevnih stikih med 
uporabniki mobilne aplikacije, v primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 pa tudi 
obveščanje uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije. Mobilna 
aplikacija pa ne sme omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi 
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lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov. Glede na navedeno pri uporabi aplikacije torej 
ne gre za obdelavo nobenih osebnih podatkov. Dodatno anonimnost zagotavlja tudi 
rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob namestitvi dodeli naključna identifikacijska 
koda.  
 
Podatki o stikih med uporabniki mobilne aplikacije se hranijo 15 dni od njihovega 
zabeleženja, nato pa se samodejno brišejo.  Za vzpostavitev in delovanje mobilne 
aplikacije je odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19 ima finančne posledice za državni proračun, in 
sicer v višini cca 370 mio evrov.  
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-
2 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 
začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški 
promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020.  
 
Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru sta za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ob upoštevanju vseh navodili in higienskih 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije 
nos in usta) ter razkuževanje rok.  
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 
14 dni 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.  
 
Ocena epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega 
območja, Balkana ter italijanskih regijah 
Vlada se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in 
schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut 
za javno zdravje. 

 
Vlada je odločila, da se s seznama epidemiološko varnih držav (t. i. zeleni seznam) ali 
administrativnih enot držav v skladu s tretjim 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 (odlok) s 
25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna gora. 
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Vlada je tudi odločila, da se v skladu z 11. členom odloka zaradi poslabšanja 
epidemioloških razmer s 25. junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko 
situacijo (t. i. rdeči seznam) uvrstita Portugalska in Albanija. Tako za osebe, ki v Slovenijo 
prihajajo iz teh držav, in osebe, ki vstopajo v Slovenijo ter imajo stalno ali začasno 
prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo velja 14-dnevna karantena. Izjemoma 
bodo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene iz držav na rdečem seznamu vstopale le 
določene kategorije oseb, in sicer izjeme v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v 10. členu odloka. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi 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  
Spreminja se veljavnost testa na prisotnost COVID-19, ki se z dosedanjih treh dni skrajša 
na 36 ur. V veljavi ostaja pogoj, da je treba test opraviti v državi članici Evropske unije ali 
schengenskega območja, po novem pa bo test mogoče opraviti tudi v organizaciji oziroma 
pri posamezniku, ki ju je za to pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.  
S predlagano spremembo se določi tudi obvezna predložitev negativnega testa na 
prisotnost COVID-19 tudi za osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 12. in 13. točke 10. člena (to 
so osebe, ki prehajajo mejo iz družinskih razlogov ali zaradi neodložljivih osebnih 
opravkov). 
 
Dodana je nova izjema (točka 15) za pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca 
državnega organa, ki se v Slovenijo vrača z napotitve na delo v tujini. Ta oseba lahko 
opravi test tudi ob vrnitvi v Slovenijo, delodajalec pa je dolžan zagotoviti pogoje za izolacijo 
do prejema rezultata. 
 
Odlok določa, da se karantena za obdobje 14 dni odredi vsem osebam, ki vstopajo v 
Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko 
situacijo (t. i. rdeči seznam) in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, 
ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav.  
 
Izjemoma lahko brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopijo le državljani Slovenije ali 
tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihajajo iz držav članic Evropske 
unije oziroma držav članic schengenskega območja, razen če je določena država članica 
Evropske unije ali schengenskega območja zaradi poslabšanja epidemioloških razmer 
uvrščena na t. i. rdeči seznam in zanjo veljajo omejitve na podlagi 11. člena tega odloka. V 
tem primeru se karantena vseeno odredi.  
 
Karantena se odredi tudi osebam, ki vstopajo v Slovenijo iz države, ki ni niti na seznamu 
varnih (t. i. zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. 
i. rdeči seznam), torej je na t. i. rumenem seznamu, razen če sodi med katerokoli izmed 15 
izjem v 10. členu odloka.  
 
Uredba o izvajanju poroštva države pri najemanju kreditov 
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S predlagano uredbo se izrecno določi, da je do sprejetja posebne uredbe iz šestega 
odstavka 9. člena ZDLGPE izplačilo poroštvene obveznosti Republike Slovenije mogoče le 
v denarju, kar je sicer že določal zakon. Uredbi se doda tudi priloga, ki podrobneje določa 
seznam dokumentacije, na podlagi katere bo SID banka vnaprej preverjala, ali so 
izpolnjeni pogoji za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije, kar še dodatno 
prispeva k nepreklicnosti in nepogojnosti poroštva, danega na podlagi ZDLGPE. SID banki 
pa se naloži, da na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote,  
kar bo prispevalo k temu, da bodo banke vnaprej seznanjene, koliko poroštvene kvote po 
ZDLGPE (le-ta znaša 2 milijardi evrov) je še na voljo. 
 
Novosti v uredbi upoštevajo ureditev po ZDLGPE, po katerem je poroštvo v interesu 
hitrosti in enostavnosti postopka dano ex-lege, kar posledično zahteva omenjeno 
naknadno presojo s strani SID banke, ali je bila unovčitev poroštva upravičena. V novi 
uredbi so tako uporabljene maksimalne možnosti v smeri nepreklicnosti in nepogojnosti 
poroštva, upoštevaje, da je poroštvo dano ex-lege in da dano poroštvo pomeni tudi 
državno pomoč. Ker pa je potrebna ustreznost poroštva tudi z vidika izpolnjevanja pogojev 
za ugodnejšo obravnavo izpostavljenosti pri izračunu kapitalskih zahtev ter primernosti 
kreditov, danih za zavarovanje denarnih operacij Evrosistema, bo SID banka opravila 
pregled seznama za preverjanje izpolnjevanja pogojev, ki je preciziran in dopolnjen z 
dokumentacijo. 
  
Vse navedene spremembe, kakor tudi obsežna pojasnila, ki so bila že podana bankam, 
bodo dokončno odpravile nejasnosti. Utemeljeno pričakujemo, da bo bančni sektor s hitrim 
odobravanjem kreditov po ZDLGPE zagotovil zadostno in potrebno likvidnost slovenskemu 
gospodarstvu, ki se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, s čimer bo 
preprečena hujša gospodarska škoda. 
 
Dopolnitev sklepa o določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost 
in posebne obremenitve v času epidemije 
Predlog dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi obsega sredstev za 
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitvi 
sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijih za razdelitev sredstev 
posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020 in predlog za zagotovitev 
dodatnih sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije za meseca marec in april 2020 
 
Sklep Vlade Republike Slovenije, s katerim se je določil obseg sredstev za financiranje 
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na 
neposredne proračunske uporabnike ter kriteriji za razdelitev sredstev posrednim 
proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020, se dopolni z naslednjimi posrednimi 
proračunskimi uporabniki na področju socialnega varstva, ki sodijo v pristojnost občin: 
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor in Javni zavod 
ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Gre za tri izvajalce socialno 
varstvene storitve pomoči na domu, ki so občinski javni zavodi (in so pomotoma izpadli iz 
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prvotnega sklepa). Vezano na to dopolnitev, se tudi obseg sredstev neposrednih 
uporabnikov proračuna, v čigar pristojnost sodijo posredni proračunski uporabniki, zviša, in 
sicer pri Mestni občini Ljubljana za 15.160,00 evrov, pri Mestni občini Maribor za 9.408,00 
evrov in pri Občini Radlje ob Dravi za 199,00 evrov. Ocena skupnega mesečnega 
finančnega učinka za mesec maj 2020 se zviša za 24.767,00 evrov. 
 
Skupno se obseg sredstev za mesec maj 2020 za celoten javni sektor zviša na 
8.249.940,00 EUR. 
 
Vlada je določila dodatna sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije za meseca marec in april 2020 Ministrstvu za obrambo v 
višini 145.397,95 evra. 
 
Razlog za zvišanje sredstev je predvsem v povečanem številu upravičencev do dodatka 
na področju dela, ki sodi v pristojnost Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je zaradi svoje 
vloge v kriznem odzivanju izvajala poleg rednih nalog tudi naloge interventnega odziva, 
oblikovana je bila visoko odzivna zmogljivost za distribucijo zaščitnih sredstev ter 
organizirana Služba za podporo štabu Civilne zaščite RS. 
 
Sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve 
Vlada je sprejela sklep, s katerim bo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije COVID-19 zagotovila sredstva za dodatek za nevarnosti in 
posebne obremenitve v višini 7.390.000 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v okviru 
sredstev iz naslova dodatnega zadolževanja - covid-19 in splošne proračunske 
rezervacije. Sklepe bosta izvršila ministrstvi za obrambo in za finance. 
 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki velja 
od 31. 5. letos, v poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času 
epidemije v 66. členu določa dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih 
pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Do dodatka po 66. 
členu navedenega zakona so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili 
od 15. ure 13. marca letos do 19. ure 30. maja letos vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali aktivirani za opravljanje nalog javne 
reševalne službe. 
 
Strošek iz naslova dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 1. in 2. odstavku 66. 
člena tega zakona je ocenjen na 7.110.000 evrov. Strošek iz naslova dodatka za 
nevarnost in posebne obremenitve po 3. odstavku 66. člena zakona pa je ocenjen na 
280.000 evrov. 
 
Sredstva za poplačilo navedenega dodatka bo zagotovila Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, ki bo po določitvi upravičencev izvedla izplačilo dodatka. 
 
Spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 

https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope
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Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 se s Spremembami št. 1. 
Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 dopolnjuje s pravnimi posli, 
ki so že bili vključeni v sprejete letne načrte razpolaganja z gozdovi preteklih let in v 
preteklih letih niso bili realizirani. Gre za pravne posle prodaj, menjav in neodplačnih 
prenosov zemljišč na občine.  
 
Za namen nadaljevanja s postopki se ti pravni posli vključujejo v načrt razpolaganja z 
državnimi gozdovi za tekoče leto. Skupno je v Spremembah št. 1 Letnega načrta 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 dodatno načrtovana izvedba 52 poslov, ki 
po ocenjeni vrednosti znašajo 1.600.643,76 evrov. Od teh, se ocenjuje, bodo proračunski 
prihodki (prilivi na proračunsko postavko Gozdni sklad) iz naslova realizacije pravnih 
poslov prodaj in menjav državnih gozdov v letu 2020 znašali do 900.000 evrov, s čimer se 
skupaj načrtovani prihodki v letu 2020 iz naslova realizacije poslov iz Letnega načrta 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 in Sprememb št. 1 Letnega načrta 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 ocenjujejo na 1.600.000 evrov. 
 
Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za 
leto 2020 
Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 
2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja zaradi potrebnih 
sprememb na prihodkovni strani Gozdnega sklada. 
 
S Spremembami št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za 
leto 2020 se na prihodkovni strani Gozdnega sklada zvišujejo načrtovani prihodki iz 
naslova razpolaganja z državnimi gozdovi na 3.300.000 evrov. 
 
Stališče glede predloga uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju 
Vlada je seji sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o 
instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod. 
 
Slovenija podpira vzpostavitev instrumenta za posojila v javnem sektorju, ki predstavlja 
tretji steber mehanizma za pravični prehod kot dela Evropskega zelenega dogovora in je 
namenjen podpori naložbam javnega sektorja v tistih območjih, ki jih bo podnebni prehod 
najbolj prizadel in so opredeljena v območnih načrtih za pravični prehod za namene 
Sklada za pravični prehod. 
  
Cilj instrumenta je, da se z nepovratno podporo naložbam subjektov javnega sektorja, ki 
brez dodatka teh sredstev ne bi generirali dovolj dohodka, da bi odplačali kredite, s 
katerimi bodo podprti, oziroma kreditov sploh ne bi mogli pridobiti, zagotoviti dodatna 
sredstva, potrebna za soočanje s socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica podnebnega prehoda. Slovenija bo s pomočjo tega instrumenta podprla 
investicijski cikel v Sloveniji ter s tem zagotavljala pogoje gospodarski rasti. 
 
Stališče glede predloga uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU 
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Evropska komisija je že leta 2018 pripravila predlog nove uredbe o programu InvestEU kot 
nadgradnji Naložbenega načrta za Evropo, ki se je izkazal za uspešnega pri podpori 
zasebnim naložbam in ustvarjanju novih delovnih mest. Zaradi pandemije COVID-19 in 
vpliva na evropsko gospodarstvo ter zaradi tveganja asimetričnega okrevanja v državah 
članicah pa je Komisija umaknila prejšnji predlog in ga nadomestila z novim, kjer upošteva 
dosežen dogovor med Parlamentom in Svetom iz usklajevanja prvotnega gradiva ter ga 
nadgrajuje z odzivom na pandemijo s povečanjem predlaganih finančnih sredstev ter 
prilagajanjem področij uporabe.   
 
Slovenija podpira predlog uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU. Instrument 
predstavlja nadaljevanje programa EFSI za podporo zagonu investicij v EU. Predstavlja 
predvsem garancijsko shemo za podporo investicijam pri njihovi realizaciji in zagotavljanju 
virov financiranja. Namen programa InvestEU je angažiranje čim večjega obsega sredstev, 
tudi zasebnega sektorja, s ciljem hitrejše realizacije investicij ter zvišanja obsega 
investiciji. Za pripravo projektov Slovenija sodeluje z Evropsko komisijo tudi preko tehnične 
pomoči, katere namen je izboljšanje poslovnih procesov na področju načrtovanja, vodenja 
in nadzora nad investicijami. 
 
Stališče glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično 
podporo 
Z uredbo se predlaga vzpostavitev samostojnega instrumenta za tehnično podporo, ki bo 
na voljo vsem državam članicam, kot naslednika programa za podporo strukturnim 
reformam. Instrument za tehnično podporo bo zagotovil, da bo lahko Evropska komisija še 
naprej zagotavljala prilagojeno podporo državam članicam, s čimer bo poskrbela, da imajo 
države potrebno institucionalno in upravno zmogljivost za pripravo in izvajanje reform, ki 
krepijo rast, in da lahko s pomočjo učinkovitih in dobro delujočih upravnih struktur okrepijo 
odpornost gospodarstev.  
 
Slovenija podpira predlog uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo. 
Instrument predstavlja nadaljevanje programa za podporo strukturnim reformam, v 
katerem Slovenija uspešno sodeluje že od leta 2017. Za pripravo in izvedbo reform bo 
Slovenija tudi v naprej sodelovala z Evropsko komisijo na projektih, ki so ključni za 
ponoven zagon in ohranjanje gospodarske aktivnosti. Za Slovenijo je ključno, da bo 
instrument zagotavljal tehnično podporo za pripravo in izvajanje paketov reform in 
investicij, ki bodo financirani v okviru novega Mehanizma za okrevanje in odpornost. 
 
Poslansko vprašanje v zvezi z odstranjevanjem odpadkov  na južni meji 
Vprašanja se nanašajo na izjava ministra za obrambo mag. Mateja Tonina v zvezi z 
obiskom primorsko-notranjsko regijo, kjer se je v sklopu obiska mudil tudi v občini Ilirska 
Bistrica. Tamkajšnji župan, občinski svetniki, predstavniki redarstva in policije so 
predstavili lokacije divjih odlagališč. V letu 2019 so delavci Javnega podjetja Komunala 
d.o.o., Ilirska Bistrica po besedah župana na 65 lokacijah v bistriških gozdovih pobrali 
dobrih 10 ton odpadkov. Divja odlagališča in vlome v objekte občina kartira in so po 
njihovih zagotovilih tudi javno dostopni.  
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Vlada odgovarja, da  za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ki so posledica 
nelegalnih prehodov meje, občinam Vlada Republike Slovenije povrne stroške odstranitve 
teh odpadkov v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podlaga za plačilo stroškov iz tega 
sklepa sta informacija Policije, ki jo posreduje Uradu Vlade Republiko Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov, s katerim sta ugotovljeni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da 
so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevek občine, 
utemeljen in dokumentiran z listinsko dokumentacijo. Povrnitev stroškov izvede Urad 
Vlade Republiko Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki v dvomu  glede okvirne 
količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev izplačila zaprosi 
Ministrstvo za okolje in prostor. Urad je v letu 2019 prejel zahtevke 12 občin. Skupna 
količina odpadkov je bila 21.340 kg, za kar je Urad občinam skupaj povrnil 31.558,02 EUR. 
V letu 2020 pa je Urad prejel prav tako zahtevke s strani 12 občin,  za 10.380 kg. Urad je 
občinam v letu 2020 (do 8. 6. 2020) povrnil 17.086,04 EUR. Podatke o prejetih zahtevkih s 
strani občin sicer dopolnjuje in vodi Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov.  
 
Sklep o spremembi članov MDS 
Vlada je imenovala nove člane Medresorske delovne skupine za proučitev problematike 
fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev 
(MDS), ki je bila ustanovljena 18. julija 2019.  
 
Vlada je zaradi kadrovskih sprememb resorna ministrstva sporočila spremembo članov 
MDS ter sprejela spremembe Sklepa o ustanovitvi MDS. MDS se je sestala na petih 
skupnih sestankih na katerih je preučila problematiko fiktivnih prijav, v zvezi s 
povezovanjem podatkov registrov, pa je izvedla tudi sestanka na tehnični ravni. MDS je 
pripravila Vmesno poročilo, v katerem je identificirala težave po posameznih resorjih, 
pripravila nabor že izvedenih ukrepov ter pripravila predloge dodatnih ukrepov. Vlada 
Republike Slovenije se je z Vmesnim poročilom MDS seznanila, zaradi sprememb 
članstva MDS in kompleksnosti problematike na vseh področjih, ki terjajo poglobljeno 
iskanje konkretnih rešitev, pa določen rok za predložitev končnega poročila iz navedenih 
razlogov podaljšala do 31. decembra 2020. 
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