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27. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 24. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 27. dopisni seji izdala Uredbo o 
izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb in 
sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020. 
 
Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih 
potreb 
Uredba je izvedbeni predpis, ki bo omogočil izvajanje zakonskih določb o začasni 
premestitvi javnih uslužbencev, ureja pa pogoje za začasno premestitev javnih 
uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v času 
epidemije COVID-19 k istemu ali drugemu delodajalcu, določa vsebino sklepa o začasni 
premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno 
začasno premestiti.  
 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (zakon) je v 66. členu določil možnost začasne 
premestitve javnih uslužbencev pri istem delodajalcu ali k drugemu delodajalcu v javnem 
sektorju zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z epidemijo zaradi virusa COVID-19, pri 
čemer je treba upoštevati, da:  

• je začasna premestitev pri delodajalcu ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju 
nujna zaradi nemotenega opravljanja nalog oziroma zaradi nujnih delovnih potreb, 
vezanih na izvajanje delovnega procesa;  

• delodajalec v javnem sektorju, pri katerem je v delovnem razmerju javni 
uslužbenec, ki bo začasno premeščen, lahko opravljanje svojih nalog zagotovi z 
drugačno organizacijo dela, pri čemer pa lahko delodajalec zahteva vrnitev javnega 
uslužbenca, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih ne more več organizirati 
delovnega procesa;  

• je začasna premestitev dopustna na delovno mesto, za katero javni uslužbenec 
izpolnjuje predpisane pogoje in je delo na tem delovnem mestu sposoben opravljati; 

• je začasna premestitev možna na delovno mesto, za katerega se zahteva enaka 
vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima javni 
uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

 
V skladu z zakonom, ki je v delu, ki ureja začasno premestitev zaradi nujnih delovnih 
potreb, po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z epidemijo zaradi virusa 
COVID-19, je začasna premestitev v okviru istega delodajalca in začasna premestitev k 
drugemu delodajalcu dopustna najdlje do datuma, kot ga določa zakon v 20. členu, torej 
do 31. maja z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020. Zakon namreč določa možnost 
začasne premestitve zaradi nujnih delovnih potreb, vezanih na okoliščine epidemije zaradi 
virusa COVID-19, upoštevaje dejstvo, da v javnem sektorju delovna razmerja sistemsko 
urejata dva temeljna zakona, in sicer Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o 
javnih uslužbencih (ZJU), ki kot delodajalce v javnem sektorju opredeljujeta Republiko 
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Slovenijo, vsako občino in javne zavode, javne agencije in javne gospodarske zavode. 
Premestitev med delodajalci ni možna, prav tako v skladu z ZDR-1 premestitev ni možna 
znotraj delodajalca, za katerega velja ZDR-1, premestitev na drugo delovno mesto je 
možna le v okviru delodajalca, za katerega velja ZJU. 
 
Upoštevaje navedeno ter okoliščine, povezane z epidemijo, pa bo treba zaradi 
zagotavljanja nemotenega delovnega procesa in javnih storitev zagotavljati pomoč in 
začasne premestitve javnih uslužbencev med delodajalci v javnem sektorju brez 
postopkov prenehanja in ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi, predvsem pa hitro in na 
način, da ti javni uslužbenci zaradi premestitve ne bodo v slabšem položaju. 
 
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020  
Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 (v nadaljevanju: 
Načrt) je družba  SiDG  upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi 
zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlagana je prodaja manjših 
nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V 
Programu menjave nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj 
zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.  
 
Načrt sestavljajo: 

• Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 70 poslov, s katerimi je 
predvidena odtujitev 47,54 ha zemljišč v skupni vrednosti 1.460.618,29 EUR (od 
tega znaša vrednost gozda 815.150,28 EUR ter vrednost kmetijskih in ostalih 
površin 645.468,01 EUR).  
 

• Program menjave nepremičnin, ki predvideva izvedbo 9 poslov menjav. 
Predlagatelj 7 menjav je družba SiDG, predlagatelj dveh menjav pa SKZG RS. 
Predvidena je odtujitev 37 zemljišč v skupni površini 13,85 ha (od tega 12,31 ha 
gozda ter 1,54 ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS ocenjenih na 
85.717,15 EUR (od tega znaša vrednost gozda 67.909,35 EUR). Republika 
Slovenija bo z menjavo pridobila 58 zemljišč v skupni površini 20,55 ha (od tega 
17,16 ha gozda ter 3,39 ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS 
ocenjenih na 89.711,47 EUR (od tega znaša vrednost gozda 69.655,47 EUR). 

 

• Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 3 
posle (skupno 5 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno 
prenesla na občine znaša 0,89 ha (od tega znaša površina gozda 0,86 ha) in je po 
podatkih GURS ocenjena na 8.530,00 EUR (od tega znaša ocenjena vrednost 
gozda 5.124,00 EUR). 

 
Skupno je v Načrtu načrtovana izvedba 82 poslov, ki po ocenjeni vrednosti znašajo 
1.465.153,97 EUR, od tega znaša vrednost gozda 818.528,16 EUR.  
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