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31. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 30. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 31. dopisni seji sprejela Uredbo o 
ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vlada RS je odprla novo proračunsko 
postavko z nazivom Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19 in dve novi 
proračunski postavki v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. Prav tako je med drugim sprejela odgovora Varuhu človekovih pravic 
Republike Slovenije glede predloga za nujno zagotovitev dostopa do pitne vode, 
sanitarij in elektrike v Goriči vasi ter glede začasne prepovedi gibanja. 
 
Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
Spremenjena Uredba omogoča večjo operativnost delovanja Odbora za spremljanje 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
kar je še posebej pomembno v spremenjenih razmerah zaradi pandemije COVID – 19. 
 
Odprtje proračunskih postavk za izplačilo dodatkov 
Vlada je na današnji seji določila, da se letos v finančnem načrtu vseh neposrednih 
proračunskih uporabnikov odpre nova proračunska postavka z nazivom Dodatki po 71. 
členu ZIUZEOP – COVID-19. Pravice porabe na teh proračunskih postavkah bomo 
zagotovili v letošnjem državnem proračunu.  
 
Postavke bomo odprli za zagotovitev izplačil za: 

• dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot ga določa Kolektivna pogodba za javni sektor, 
v 11. točki 39. člena ter za  

• dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki ga določa v prvem 
odstavku 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.  

 
Odprtje proračunskih postavk v finančnem načrtu ministrstva za izobraževanje 
Vlada je sklenila, da se letos v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport odpreta proračunski postavki Izpad nejavnih virov za zavode s področja srednjega 
šolstva – COVID-19 in Izpad izvajanja javnih storitev v dijaških domovih – COVID-19. 
Pravice porabe na omenjenih postavkah se zagotovijo z razporeditvijo pravic porabe iz 
tekoče proračunske rezerve. 
 
Gre za izvajanje Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. V 47. členu zakona je določeno, da 
se v času epidemije javnim srednjim in javnim višjim strokovnim šolam, dijaškim domovom 
ter javnim organizacijam za izobraževanje odraslih priznajo sredstva za kritje stroškov dela 
v zvezi z izvajanjem drugih dejavnosti javnega zavoda na trgu v skladu z njenim 
ustanovitvenim aktom v okviru javne službe in da se zagotovijo sredstva iz državnega 
proračuna.  
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Hkrati je v 94. členu zakona določeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne 
izvajajo javnih storitev, le teh uporabnikom ne zaračunajo, nadomestilo plač zaposlenih in 
drugih stroškov, ki so nastali zaradi izpada izvajanja javnih storitev, pa krijejo iz državnega 
proračuna.  
 
Odgovor Varuhu človekovih pravic glede predloga za zagotovitev dostopa do pitne 
vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi  
Vlada odgovarja, da se oskrba s pitno vodo v Sloveniji izvaja kot obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja. To pomeni, da so tako za izvajanje javne službe 
kot tudi za izgradnjo javne infrastrukture, ki je potrebna za to, pristojne občine. Občina tudi 
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte (vodovodno omrežje). 
Izvajalci javne službe pa so dolžni vsakomur pod enakimi pogoji zagotoviti storitve javne 
službe na predpisan način in v predpisanem obsegu.   
  
Na podlagi Zakona o vodah (ZVO-1) je vlada izdala Uredbo o oskrbi s pitno vodo, ki 
določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo. Uredba se torej nanaša le na tisti segment oskrbovanja prebivalcev s 
pitno vodo, ki se izvaja v okviru javne službe, kot oskrba stavb in gradbenih inženirskih 
objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda. V uredbi je med drugim določeno, v katerih 
primerih mora biti območje poselitve opremljeno z javnim vodovodom. Drugi načini 
oskrbovanja prebivalcev s pitno vodo (na primer lastna oskrba s pitno vodo, samooskrba 
objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev) ne spadajo v oskrbo s pitno 
vodo v skladu z ZVO-1.  
 
Po informacijah s strani upravljavca javnega vodovodnega sistema v Občini Ribnica je 
priklop na javni vodovod v vasi Goriča vas možen. Vendar morajo biti objekti, ki se 
priklapljajo na javni vodovodni sistem legalno zgrajeni, tako da imajo v skladu z gradbeno 
zakonodajo pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja, pa tudi uporabna dovoljenja.  
Varuh naslavlja tudi problematiko trenutnih izrednih razmer ob pojavu epidemije korona 
virusa in v zvezi s tem sprejetimi ukrepi, ki so namenjeni zajezitvi širjenja tega virusa. Kot 
ugotavlja varuh v svojem dopisu, prebivalce romskega naselja Goriča vas s pitno vodo 
oskrbujejo iz bližnje kmetije, prek javnih pip na pokopališču v Hrovačah ali pa z dovozom 
pitne vode s strani gasilcev, odvajanje komunalnih odpadnih voda pa v naselju ni urejeno. 
Romi zaradi sprejetih ukrepov v zvezi z omejevanjem socialnih stikov ostajajo doma 
(predvideva se, da večina v nelegalnih objektih nima dostopa do javnega vodovoda), zato 
se pojavljajo težave s pridobivanjem vode iz drugih (od njihovih prebivališč oddaljenih) 
virov. Ker gre za izredne razmere in sprejete ukrepe v povezavi s korona virusom, vlada 
predlaga, da se ta problematika rešuje v okviru sistema zaščite in reševanja.  
 
Odgovor na poizvedbo Varuha človekovih pravic o začasni prepovedi gibanja 
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V Republiki Sloveniji je vlada tista, ki je odgovorna za stanje na vseh področjih, tudi na 
področju ukrepov za obvladovanje epidemij. Odlok je bil tako izdan: 

• na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS), v katerem je med 
drugim določeno, da vlada sprejema ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja 
države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države,  

• na podlagi osmega odstavka 20. člena ZVRS, ki določa, da krizno upravljanje in 
vodenje po tem členu pomenita organizacijo in ukrepe, katerih cilj sta učinkovito 
odzivanje na kompleksno krizo in njeno obvladovanje, sem pa se lahko brez dvoma 
uvrsti tudi epidemija nalezljive bolezni COVID-19,  

• s sklicevanjem na 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki je vsebinska 
podlaga za ukrepe v odloku. 

 
Z odlokom ni bilo posebej poseženo v pravico do zasebnosti in osebnostne pravice in v 
pravico do zasebne lastnine. Določene so bile tudi izjeme, kot so prihod in odhod z dela, 
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, varstvo in pomoč osebam, 
ki so potrebne podpore, oziroma oskrba ali nega družinskih članov, odpravljanje 
neposredne nevarnosti za premoženje, omogočen je dostop v druge občine, če določene 
storitve niso zagotovljene v občini prebivališča … Vlada meni, da z izdajo odloka ni bilo 
preseženo pooblastilo, ki ga je zakonodajalec z 39. členom ZNB prenesel na izvršilno 
oblast. 
 
Ukrepi iz odloka so primerni za dosego legitimnega cilja, to je za zajezitev in obvladovanje 
epidemije. Le s prepovedjo in omejitvijo (z izjemami) socialnih stikov se po mnenju 
zdravstvene stroke učinkovito preprečuje širjenje nalezljive bolezni. Zdravstvena stroka v 
tem trenutku ne pozna drugih učinkovitih ukrepov. To je razvidno tudi iz ukrepov drugih 
držav, ki prav tako omejujejo gibanje in prestop državnih meja na obvladljive tokove ter 
sprejemajo tudi vrsto drugih ukrepov (ukinitev javnega prevoza, zaprtje šol in univerz, 
zaprtje gostinskih obratov, omejitev namestitvenih dejavnosti, zaprtje neživilskih trgovin 
…). Brez takšnega ukrepa bi se nalezljiva bolezen nenadzorovano širila, kar bi brez 
dvoma privedlo do nezmožnosti delovanja zdravstvenega sistema in pomenilo veliko 
smrtnih žrtev. Pri zagotavljanju javnega zdravja z ukrepi iz odloka je izpolnjen tudi vidik 
spoštovanja človekovega dostojanstva in z njim povezane pravice do zdravstvenega 
varstva, ki z zdržno rastjo števila okužb in s tem povezanega obvladljivega števila bolnikov 
na intenzivni negi omogoča delovanje zdravstvenega sistema. Ukrepi iz odloka so tako 
nujni in v danih okoliščinah ne posegajo nesorazmerno v človekove pravice. 
 
Vlada je neprenehoma preverjala in spremljala potrebnost in učinkovitost ukrepov iz 
odloka že pred odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (vsaj vsakih sedem dni 
na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, 
in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti in o tem tudi 
obvestiti javnost). S takšnim načinom spremljanja pa bo odslej toliko bolj poudarjena 
začasnost ukrepov iz odloka. Ker ni znanstvenih študij, koliko časa se lahko pričakuje 
trajanje epidemije, zato tudi ni mogoče vnaprej (na daljši rok) predpisati časa trajanja 
ukrepov. Posledično ni mogoče dati strokovne obrazložitve glede pričakovanega trajanja 
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ukrepov. Celovita študija se lahko pričakuje šele po umiritvi razmer, ko bo na voljo zadosti 
podatkov za takšno analizo.  
 
Vlada meni, da ne more biti sporno, da odlok velja na celotnem območju Republike 
Slovenije. To je v skladu z odredbo o razglasitvi epidemije, na podlagi katere je bila ta 12. 
marca 2020 razglašena za celotno območje Republike Slovenije. Pomembno je tudi 
dejstvo, da je Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca 2020 razglasila pandemijo 
nalezljive bolezni COVID-19, kar dodatno kaže na neobvladljivost in resnost širjenja te 
bolezni, saj je niti druge države s svojimi ukrepi ne zmorejo v celoti zajeziti in obvladovati. 
 
Z novim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 
površinah in mestih v Republiki Sloveniji je tudi že odpravljena prepoved gibanja izven 
občine stalnega ali začasnega prebivališča in tako se dodatno sproščajo ukrepi za 
zagotavljanje javnega zdravja in posledično postopoma normalizira življenje v Sloveniji. 
 

* * * 


