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30. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 3. 9. 2020 – Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela 
izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 
2013-2022, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o 
nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vlada RS je odločila, da ukrepi iz 
odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi ter prerazporedila 
sredstva državnega proračuna. Vlada je tudi določila besedilo Predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J) ki bo poslan v  
obravnavno v Državni zbor po skrajšanem postopku in besedilo Odloka o 
spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 
2020 do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2020. Prav tako pa je Vlada RS dopolnila 
sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna in sprejela odgovore na poslanska 
vprašanja, med drugim na vprašanji v zvezi s 400 vladnimi projekti in v zvezi z 
dopolnitvami vladnih načrtov za ukrepanje v epidemiji, zapiranjem občinskih mej, 
delovanjem javnega prevoza, delom na domu, poukom na daljavo, prepovedmi 
obiskov v domovih za starejše in nastalimi finančnimi zadolžitvami. 
 
Izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 
2013-2022 
Dokument je bil pripravljen v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s 
področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in 
mladinskega sektorja. 
 
Nacionalni progam za mladino je temeljni programski dokument, ki v skladu z zakonom o 
javnem interesu v mladinskem sektorju opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v 
javnem interesu v mladinskem sektorju. Za uresničevanje nacionalnega programa za 
mladino so odgovorna pristojna ministrstva, vlada pa sprejme izvedbeni načrt v skladu s 
sprejetim državnim proračunom. 
 
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti 
znotraj proračuna 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne 
perspektive 2014-2020 ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih 
posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz 
itd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz programa Erasmus+. 
 
Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v sprejetem izvedbenem načrtu, saj 
bodisi teh ministrstva ne načrtujejo v letih 2020 in 2021 ali pa zanje ni mogoče zagotoviti 
ustreznega financiranja. 
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 
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Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni 
potniški promet zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa 
obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela 
obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ob upoštevanju vseh 
navodil in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba zaščitne 
maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna, če v 
prostoru ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje več kot dva metra. Predlog odloka 
določa tudi obvezno razkuževanje rok. Na podlagi odloka in posledične zaostritve ukrepa 
obveznega nošenja zaščitnih mask in razkuževanja rok, bodo pristojni inšpektorji opravljali 
nadzor nad spoštovanjem, prav tako pa bodo lahko v skladu z določbami Zakona o 
nalezljivih boleznih kršiteljem odloka izrekali tudi globe.  
 
Na podlagi strokovne ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 se v odloku predlagajo izjeme od obvezne uporabe zaščitne maske ali druge 
oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza, in sicer pri neposredni komunikaciji z 
gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami, kjer se, ob upoštevanju zaščite vseh 
udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami 
poteka za stekleno pregrado. Za tolmače za slovenski znakovni jezik v komunikaciji z 
gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami uporaba zaščitne maske ali druge oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni obvezna. 
 
Odlok posebej opredeljuje, da se za vzgojno-izobraževalne zavode ter organizirano 
športno dejavnost glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki 
so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije se 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. 
 
Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi 
bolezni COVID-19 
Sklep je temelj za vse ukrepe, ki jih bosta sprejela bodisi Vlada RS bodisi minister, 
pristojen za zdravje na podlagi ZNB, da se za nalezljivo bolezen COVID-19 uporabijo 
ukrepi, določeni v ZNB. Temelj za te ukrepe sicer obstaja že od 18. februarja 2020, ko je 
prejšnja vlada sprejela sklep z dne 18. februarja 2020, v katerem je prav tako odločila, da 
se »za novi koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) uporabijo ukrepi, določeni z Zakonom o 
nalezljivih boleznih, in o tem takoj obvesti državni zbor«.  
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Sprememba sklepa jasno pravno ureja, da se tudi za nalezljivo bolezen Covid-19 
uporabljajo splošni in posebni ukrepi določeni v ZNB, na podlagi strokovne presoje ob 
upoštevanju značilnosti nalezljive bolezni COVID-19.  
 
Strokovna utemeljenost že sprejetih ukrepov se ugotavlja periodično in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov se odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali da se spremenijo 
oziroma odpravijo, o čemer se obvestita državni zbor in javnost. 
 
Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi 
Vlada se je 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 oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. 
Vlada je odločila, da se trenutno veljavne omejitve uporabljajo še naprej.  
 
Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni 
oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Prerazporeditev sredstev državnega proračuna 
Med drugim je vlada Ministrstvu za zdravje razporedila dobrih 90 milijonov evrov iz 
splošne proračunske rezervacije v skladu s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Na ta način se ureja 
povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije iz proračuna Republike Slovenije. 
 
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je vlada iz splošne 
proračunske rezervacije zagotovila tudi sredstva za Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, in sicer za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena 
ZIUZEOP v skupni višini dobrih 821 tisoč evrov.  
 
Za pokritje obveznosti po 26. členu ZIUZEOP (začasno čakanje na delo) je vlada 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila sredstva iz 
splošne proračunske rezervacije v višini 9,6 milijona evrov.  
 
Vlada je znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
prerazporedila sredstva v višini 437 tisoč evrov. Sredstva se prerazporejajo iz 
evidenčnega projekta na projekte sofinanciranja začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in 
ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 
2020. Dodatno je vlada znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo prerazporedila sredstva v višini dobrih 416 tisoč evrov. Sredstva se 
prerazporejajo iz evidenčnega projekta na posamične projekte za sofinanciranje investicij v 
lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih 
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potreb in interesov prebivalcev občin. Znotraj finančnega načrta Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada prerazporedila tudi sredstva v višini 3,65 milijona 
evrov. Sredstva se prerazporejajo iz evidenčnega projekta na posamične projekte za 
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J) 
Predlog ZVO1J ureja tri vsebinska področja. Največji del je namenjen uskladitvi zakonske 
ureditve z Direktivo 2018/410/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018, 
pri čemer predlagane spremembe ne spreminjajo sistema trgovanja s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Uniji, ki je bil vzpostavljen že v letu 2005, temveč omogočajo njegovo 
nadaljevanj po 31. 12. 2020. Glede na veljavno ureditev  predlog prinaša pomembnejšo 
vsebinsko spremembo le v delu, ki se nanaša na možnost porabe sredstev, pridobljenih na 
dražbi emisijskih kuponov, in sicer daje zakonsko podlago, ki bo omogočila, da se 
sredstva sklada namenijo tudi za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij 
toplogrednih plinov. V ta namen pa bo treba sprejeti še predpis, s katerim se bodo 
podrobneje določili način in pogoji za dodelitev finančnega nadomestila sektorjem ali 
delom sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida (CO2) 
zaradi posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov in se 
prenesejo na cene električne energije. 
 
Predlog zakonske spremembe je namenjen tudi začasni ureditvi vprašanja proizvajalčeve 
razširjene odgovornosti z namenom, da se do celovite sistemske ureditve tega vprašanja, 
odpravijo anomalije v delovanju sistema. S predlogom se spreminja 20. člen zakona, ki 
določa, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena 
odgovornost, zagotavljati in financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki in z vsemi 
odpadki, ki na območju Slovenije nastanejo iz izdelkov, za katere velja proizvajalčeva 
razširjena odgovornost. To svojo obveznost proizvajalec izvaja bodisi sam (samostojno) ali 
skupaj z drugimi proizvajalci (skupno), tako da za to pooblasti združenje proizvajalcev 
izdelkov ali drugo gospodarsko družbo. Če je slednjih več, je že na zakonski ravni 
predvideno, da posamezno združenje oziroma gospodarska družba te obveznosti v 
svojem imenu in na račun proizvajalcev opravlja v ustreznem deležu. Proizvajalci pa 
ostanejo finančno odgovorni za izpolnitev obveznosti ravnanja z odpadki, če jih ne izpolni 
njihovo združenje oziroma gospodarska družba.  
 
Spreminja se tudi 101.a člen, in sicer tako, da v določenih primerih omogoča, da lahko 
vlada v zakonsko določenih primerih omogoči izjemo od zahteve izvajanja obratovalnega 
monitoringa preko pooblaščenega izvajalca, pri čemer pa je dolžna predpisati tudi pogoje 
za takšno izvajanje monitoringa. Izjema je uvedena zlasti zaradi sprememb zaključkov o 
najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT), ki terjajo trajne in dnevne monitoringe. 
 
Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 
Vlada je določila besedilo Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2020.  
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Zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije COVID-19, je državni zbor 11. 
maja 2020 sprejel spremembo Odloka, s katerim se v letu 2020 omogoča večje izdatke 
sektorja države kot celote, državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske 
blagajne. V izrednih situacijah namreč tako nacionalna fiskalna pravila, kot tista, ki izhajajo 
iz Pakta za stabilnost in rast na EU ravni, omogočajo začasno odstopanje od fiskalnih 
pravil z namenom hitrega odzivanja na nastalo situacijo.  
 
V luči izjemnih okoliščin, zaradi katerih je omogočeno odstopanje od fiskalnih pravil na 
nacionalni in EU ravni, in negotovega makroekonomskega okolja, kar je povezano s hitro 
spreminjajočo epidemiološko situacijo in je v letošnjem letu močno otežilo določanje  
parametrov ocenjevanja javnofinančne politike, vlada predlaga ponovno spremembo 
Odloka v delu, ki se nanaša na leto 2020. S spremembo odloka se spreminja ciljne salde 
in najvišji obseg izdatkov za sektor država, državni proračun in zdravstveno blagajno. Na 
ta način se bodo zagotovila sredstva za izvajanje ukrepov povezanih z obvladovanjem 
nalezljive bolezni COVID- 19.  
 
S predlaganimi spremembami odloka se bo za leto 2020 zgornja meja izdatkov sektorja 
države povečala iz 23,63 na 24,65 milijarde evrov, ciljni saldo pa iz - 8,1 % na - 8,6 % 
BDP. Dovoljena zgornja meja izdatkov po denarnem toku se bo za državni proračun 
povečala iz 12,525 na 13,395 milijarde evrov, ciljni saldo pa iz -8,1 % na -9,3 % BDP. 
Zgornja meja za izdatke zdravstvene blagajne se bo povečala iz 3,32 na 3,37 milijarde 
evrov.  
 
Dopolnitev sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna 
Vlada je dopolnila tudi marca sprejeti in kasneje spremenjeni sklep o začasnem zadržanju 
izvajanja proračuna. S tem bomo olajšali sofinanciranje investicijskih projektov občin.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo lahko v skladu s 24. členom Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 samostojno prerazporejal 
pravice porabe za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz drugega odstavka 21. 
člena Zakona o financiranju občin.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s 400 vladnimi projekti 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s 400 vladnimi projekti. 
Vlada odgovarja, da gre za večje projekte, znotraj katerih se pomemben obseg projektov 
nanaša na izvedbo instrumenta Dogovor za razvoj regij, ki ima podlago v Zakonu o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbi o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT).  
 
Dogovor je eden večjih »instrumentov« evropske kohezijske politike v tej finančni 
perspektivi, ki je vezan na »črpanje« sredstev EU, zato je izjemnega pomena, da se 
izpeljejo vsi potrebni postopki za uspešno realizacijo projektov. V dogovorih posameznih 
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regij je vključenih skupno pribl. 250 projektov, katerih okvirna vrednost sofinanciranja 
EU+SLO znaša 470 milijonov evrov, investicijski potencial teh projektov pa je ocenjen na 
nekje 700 milijonov evrov. Večina projektov se nanaša na izgradnjo infrastrukture za 
odpadne vode in infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter na infrastrukturo za izboljšanje 
regionalne mobilnosti, okvirno 70 projektov pa na izgradnjo infrastrukture za razvoj 
ekonomsko-poslovnih con, izgradnjo inkubatorjev in izvedbo projekta Podjetno nad izzive.  
 
Poleg omenjenih projektov so v postopku presoje na Ministrstvu za okolje in prostor ter 
Agenciji Republike Slovenije za okolje tudi večji projekti gradnje prometne infrastrukture, 
kot so gradnja 3. razvojne osi (jug) Novo mesto-Maline, 1. in 2. etapa, varnostno-tehnična 
nadgradnja železniškega predora Karavanke in nadgradnja vozlišča Pragersko, katerih 
skupna ocenjena vrednost znaša okoli 310 milijonov evrov ter so predvideni za 
sofinanciranje iz EU sredstev v višini okoli 127 mio EUR.  
 
V okviru interventnih ukrepov za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 je vlada 
sprejela tudi seznam investicij, v okviru katerega je načrtovana izvedba investicij na 
področju lesnopredelovalne panoge. Ob povečanju doma predelane hlodovine bi lahko 
število zaposlenih do leta 2030 naraslo na okoli 30.000, prihodki od prodaje pa na 3,7 
milijarde evrov. 
 
Posredni vpliv javnih investicij na ustvarjanje delovnih mest in na splošno gospodarsko 
rast bo nedvomno velik. Različne raziskave namreč kažejo, da so multiplikativni učinki 
javnih investicij najvišji v času najhujših kriz. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nadaljnjimi ukrepi ob širjenju 
koronavirusa 
Vlada je odgovorila poslanska vprašanja v zvezi z dopolnitvami vladnih načrtov za 
ukrepanje v epidemiji, zapiranjem občinskih mej, delovanjem javnega prevoza, delom na 
domu, poukom na daljavo, prepovedmi obiskov v domovih za starejše in nastalimi 
finančnimi zadolžitvami.  
 
Glede dopolnitve vladnih načrtov za ukrepanje pojasnjujemo, da je bil Državni načrt 
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija pridobila v času 
epidemije COVID-19  (v obdobju od marca do maja 2020), in je izdelan za pojav vseh 
nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot izhaja iz ocene ogroženosti. Upoštevane so tudi izkušnje 
iz tujine. Pri izdelavi Državnega načrta so upoštevana mnenja in priporočila strokovnjakov 
iz Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter predlogi in 
pripombe, ki so jih posredovali predstavniki ministrstev, vladnih služb, občin in organizacij.  
 
V Državnem načrtu so dopolnjene temeljne podmene načrta in v konceptu odziva je 
upoštevano načelo postopnosti priprav odziva sistema Varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na pojav nalezljive bolezni pri ljudeh. Prej se je izvajanje načrta začelo ob 
razglašeni epidemiji/pandemiji nalezljive bolezni, vendar so izkušnje pokazale, da je 
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aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v lokalnih skupnostih in 
organizacijah potrebno že prej ter da je treba celoten sistem prilagajati delovanju ob 
prisotnosti nalezljive bolezni.  
 
Prehajanje občinskih mej 
Ministrstvo za notranje zadeve bo pripravilo ustrezne predpise s svojega delovnega 
področja, med njimi tudi prepoved gibanja med občinami, če bo to ocenila epidemiološka 
stroka in potrdila Vlada RS. Odločitve glede omejevanja gibanja posameznikom bodo 
upoštevale tudi morebitne odločitve Ustavnega sodišča na številne ustavne pobude o 
domnevni neustavnosti in nezakonitosti zadevnega ukrepa.  
 
Javni prevoz 
Trenutno Vlada RS ne načrtuje popolne ukinitve javnega potniškega prometa. Skrbno se 
spremlja razvoj epidemiološkega stanja in temu primerno bo Vlada RS prilagajala ukrepe v 
javnem potniškem prometu. Trenutno veljavna priporočila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje  zagotavljajo ustrezno zaščito potnikov in tudi delavcev (voznikov in sprevodnikov). 
Treba je spoštovati medsebojno razdaljo 1,5 m, obvezna je uporaba zaščitnih mask za 
potnike in voznika, obvezno je razkuževanje rok. Urejen je tudi postopek za zaščito 
voznikov oziroma sprevodnikov pri prodaji vozovnic, kjer mora voznik obvezno uporabljati 
vizir za zaščito obraza pred kapljično okužbo in si po transakciji razkužiti roke preden se 
dotika katerih koli drugih površin. Večina uporabnikov javnega potniškega prometa (dijaki, 
študenti, upokojenci, osebe nad 65 let, invalidi in vojni veterani) uporabljajo elektronske 
kartice, na katerih so naložene vozovnice in nimajo direktnih stikov z voznikom. 
Prezračevanje voznih sredstev je urejeno teko, da se zagotavlja maksimalen dotok 
svežega zraka. Poleg tega je okrepljeno redno čiščenje voznih sredstev (avtobusov in 
vlakov). S temi ukrepi je po oceni Vlade RS na javnem potniškem prometu stopnja 
tveganja za prenos okužbe obvladljiva, še posebej glede na dejstvo, da je od izbruha 
epidemije število potnikov v javnem potniškem prometu bistveno upadlo. Z začetkom 
novega šolskega leta sicer ponovno pričakujemo porast števila potnikov, ki pa je odvisen 
od odločitve, ali se bo pouk izvajal na daljavo ali v šolah. 
 
Delo na domu 
Delo na domu lahko ob soglasju delodajalca in delavca predstavlja pomemben institut za 
naslavljanje sodobnih vsakodnevnih izzivov na strani delavca in tudi na strani delodajalca. 
Gre za institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov delavcu omogoča 
lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa večjo fleksibilnost in 
lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih.  
 
Takšna oblika dela ima tudi številne druge pozitivne učinke, npr. na okolje (zmanjšanje 
prometa), na poslovne in bivanjske stroške (nižji stroški izven urbanih središč), na 
obremenjenost kritične infrastrukture (vrtci, šole, javni potniški promet, …) ipd.  
 
Opravljanje dela na domu je mogoče dogovoriti s pogodbo o zaposlitvi. To obliko pogodbe 
o zaposlitvi Zakon o delovnih razmerjih ureja v 68. do 72. členu. Za delo na domu se šteje 
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delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven 
delovnih prostorov delodajalca, ter delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo 
informacijske tehnologije. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo dokument z 
informacijami glede opravljanja dela na domu z vidika delovnega prava ter varnosti in 
zdravja pri delu, ki je objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-06-22-
opravljanje-dela-na-domu-z-vidika-delovnega-prava-in-varnosti-in-zdravja-pri-delu/ 
 
Ne glede na obstoječo ureditev bomo v sodelovanju s socialnimi partnerji preučili 
morebitno potrebo po prilagoditvi instituta, za katerega menimo, da mu je v trenutnih 
okoliščinah tudi na ravni države treba posvetiti posebno pozornost. 
 
Pouk na daljavo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi negotovega epidemiološkega 
stanja ob začetku novega šolskega leta že pripravilo izhodišča oziroma usmeritve za 
organizacijo in izvedbo pouka v prihodnjem šolskem letu 2020/2021. Za ta namen je v 
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za 
poklicno izobraževanje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje oblikovalo več modelov, 
katerih izvedba oziroma aktivacija bo vezana na aktualno epidemiološko situacijo v državi 
ob začetku šolskega leta in tudi med samim šolskim letom.  Organizacija in delo v šolah in 
dijaških domovih bosta namreč v naslednjem šolskem letu še morala slediti epidemiološki 
sliki razširjenosti nalezljive bolezni COVID-19.  
 
Šolam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že posredovalo navedene 
usmeritve, ki so vezane na organizacijo pouka in drugih aktivnosti v šolskem letu 
2020/2021. Pripravljene so z namenom, da se ravna v skladu z njimi, če epidemiološko 
stanje v državi ali na posamezni šoli na začetku novega šolskega leta ali kadarkoli med 
šolskim letom ne bo omogočalo izvajanja pouka na način kot pred epidemijo v preteklem 
šolskem letu. 
 
Različni modeli temeljijo na zasnovi slovenskega šolskega sistema, na izkušnjah pri 
izvajanju izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/2020, na rezultatih raziskave o 
izobraževanju na daljavo, ki jo je izvedel Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ter na 
kadrovskih in prostorskih pogojih slovenskih šol. Modeli so zasnovani tako, da bosta 
organizacija in delo v šolah v naslednjem šolskem letu lahko sledila epidemiološki sliki 
razširjenosti nalezljive bolezni COVID-19 in jih bo mogoče aktivirati kadarkoli med šolskim 
letom, odvisno od epidemiološkega stanja. 
 
Obiski v domovih za starejše 
MDDSZ je izvajalcem institucionalnega varstva 3. julija 2020 poslalo dopis v zvezi z 
ukrepi, ki bi lahko sledili v zvezi s slabšanjem epidemiološke slike v Sloveniji. Med temi 
ukrepi je tudi omejevanje obiskov, odločitev pa je v pristojnosti vodstva doma. Odločitev se 
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sprejme na podlagi upoštevanja epidemiološke situacije lokalnega okolja in v sodelovanju 
z lokalnim epidemiologom, na podlagi smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
 
Vlada se zaveda, da ukrepi omejevanja povzročajo stiske stanovalcem in tudi njihovim 
svojcem, zato zapiranja domov za daljši čas več ne načrtuje. Življenje v domu mora teči v 
skladu s čim večjo normalizacijo življenja, ob maksimalnem upoštevanju vseh drugih 
varovalnih ukrepov, ki preprečujejo vnos in prenos okužb. 
 
Finančna zadolžitev 
Skladno s sprejetim Programom financiranja za leto 2020 se Republika Slovenija lahko 
zadolži za tekoče izvrševanje proračuna v višini 1,58 milijarde evrov. Zakon o javnih 
financah Ministrstvu za finance omogoča izvršitev predfinanciranja v višini zapadlih glavnic 
naslednjih dveh proračunskih let 2021 in 2022, tj. v skupni višini 4,64 milijarde evrov (po 
stanju iz evidence dolga državnega proračuna na dan 30. 6. 2020).  
 
S sprejetjem Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  za leti 2020 in 2021  
je bilo določeno, da se lahko Ministrstvo za finance dodatno zadolži za omejitev posledic 
epidemije bolezni COVID-19 do višine 2,17 milijarde evrov. V letu 2020 je Ministrstvo za 
finance v  prvi polovici leta že zagotovilo 6,49 milijarde evrov dolgoročnega financiranja. 
Upoštevaje prejete kupnine iz naslova kapitalskih naložb, realiziranih v prvi polovici leta 
2020, ki se uporabijo za odplačilo glavnic dolga, v znesku 0,41 milijarde evrov, preostanek 
dovoljenega zadolževanja v letu 2020 znaša 1,50 milijarde evrov.  
 
 

* * * 


