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36. REDNA SEJA VLADE RS  

 

Ljubljana, 15. 10. 2020 - Vlada je na včerajšnji 36. redni seji obravnavala zadnje 

epidemiološke razmere in ukrepe za zajezitev širjenja virusa.  

Vlada je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja ljudi na javnih krajih, površinah 

in mestih v občinah ali statističnih regijah s slabimi epidemiološkimi razmerami ter 

prepovedi gibanja v občine ali statistične regije s slabimi epidemiološkimi razmerami in iz 

njih, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 

ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času 

zbiranja ljudi, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter novelo Odloka o začasnih 

ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

 

Sprejeti odloki bodo danes predstavljeni na novinarski konferenci. 

 

Vlada je na redni seji med drugim obravnavala in sprejela naslednje zadeve. 

 

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v 

letu 2019 

 

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s 

poplavami v letu 2019. Ugotovljeno je, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 49,8 

milijona evrov ter v vseh štirih posameznih naravnih nesrečah v preteklem letu presega 0,3 promile 

načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116,00 evrov) in je tako dosežena 

meja za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Na podlagi Zakona o 

odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave 

neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2019, v skupni višini 

14.900.000,00 evrov. V poletnem obdobju leta 2019 so namreč Slovenijo prizadele štiri naravne 

nesreče, ki so bile zajete v oceno škode in jih je obravnavala Vlada Republike Slovenije, in sicer: 

močno neurje s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019,  neurja s poplavami, močnim vetrom in 

točami med 2. in 4. julijem 2019, neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019 in 

neurja s poplavami, močnim vetrom in točami med 24. in 26. avgustom 2019.  

 

V letu 2020 je za ta namen predvideno 3, 5 milijona evrov. Letos bo obnova potekala na najbolj 

prioritetnih objektih,  in sicer na področju vodne infrastrukture na zagotavljanju pretočnosti 

poškodovanih vodotokov in nujna sanacija brežin zaradi zajed, na področju lokalne cestne 

infrastrukture izvedba nujnih ukrepov pri sanaciji zemeljskih plazov. V prihodnjih letih sledi obnova 

poškodovanih stavb in poškodovanih kulturnih spomenikov. 

 

Uvrstitev 52 novih projektov in 10 sprememb v veljavni načrt razvojnih programov za 

obdobje 2020–2023 
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Vlada je sprejela sklep s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 Proračuna 

Republike Slovenije uvrsti 52 novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta za Sofinanciranje 

investicijskih projektov občin, iz skupine projektov za Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo 

ZFO, ter spremeni 10 projektov.  

 

V veljavnem načrtu razvojnih programov (NRP) je za namene financiranja posebnih ukrepov 

regionalne infrastrukture načrtovan evidenčni projekt 2130-16-0002 za Sofinanciranje investicijskih 

projektov občin. Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin so bili izbrani občinski 

investicijski projekti, ki se na podlagi uvrstitve v NRP občine in pozitivnega mnenja Ministrstva za 

finance, s tem sklepom spreminjajo ali uvrščajo v veljavni NRP proračuna Republike Slovenije. 

 

Vlada ne podpira parcialnih sprememb pokojninskega zakona 

 

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet in ga pošlje Državnemu 

zboru. 

 

Predlog vsebinsko predlaga zgolj eno rešitev, in sicer, da se s črtanjem tistih delov določb, ki 

vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 

ponovno uvede pravica do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara 

posledica poškodbe zunaj dela in bolezni. 

 

Vlada je preučila navedbe in utemeljitve predlagateljev zakona in meni, da dodatno parcialno 

reševanje izpostavljene problematike, kakršno je predlagano, ni smiselno, temveč je potrebno 

vzpostaviti celovite rešitve, ki bodo enako obravnavale posameznike v enakem položaju. 

 

Vlada se sicer strinja, da bi bilo potrebno čim hitreje sprejeti tako nov seznam vrst in stopenj 

telesnih okvar kot tudi ustreznih predpisov s področja invalidov, ki bi omenjeno tematiko urejali 

tako, kot je že prvotno predvidel zakonodajalec, torej neodvisno od zavarovanja ter zgolj v 

odvisnosti od vrste in stopnje telesnih okvar. Taka ureditev bi torej vzpostavila enoten sistem 

priznavanja pravic na tej podlagi. Vendar pa vlada ne more preko dejstva, da predlog ponovno 

vzpostavlja neenako obravnavo med posamezniki, pri katerih je nastala telesna okvara. ZPIZ-1 v 

povezavi z ZPIZ-2 namreč ureja možnost pridobitve invalidnine zgolj v primeru obstoja zavarovanja, 

kar pomeni, da bodo brez te pravice ostali posamezniki, pri katerih je ravno tako lahko podana 

enaka ali še hujša stopnja telesne okvare, ki pa je nastala v času, ko posameznik ni bil zavarovan. 

Ne glede na to, da se taka oseba v osebnem življenju spopada z enakimi omejitvami, težavami ter 

finančnimi obremenitvami, tako kljub spremembi ureditve ZPIZ-2, ki jo predvideva predlog, in ki bi 

omogočila pridobitev invalidnine tudi za poškodbo zunaj dela ter bolezen, do te pravice ne bodo 

upravičeni. 

 

Vlada torej meni, da predlog ne ureja problematike na način, da bi sledil ciljem in načelom, ki jih 

sicer sam izpostavlja, saj problematike ne ureja enako za vse posameznike, ki so v enakem položaju. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

S predlagano novo začasno ureditvijo bi bile vzpostavljene nove neenakosti, ki jih je želel 

zakonodajalec že z ZPIZ-2 odpraviti. Vlada tako meni, da je potrebno vzpostaviti celovite rešitve, ki 

bodo enako obravnavale posameznike v enakem položaju. 

 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s protitočno zaščito 

 

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s 

protitočno zaščito in ga pošlje Državnemu zboru. 

 

Vlada podaja naslednje odgovore na zastavljeni vprašanji poslanca: 

 

Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo 

pogostostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na območju s površino okoli enega kvadratnega 

kilometra se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj desetkrat. Nevihte, ki prizadenejo območje s 

površino okoli treh kvadratnih kilometrov, se pojavijo nekajkrat na leto, tiste z večjim obsegom pa 

vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča le toča, ampak tudi močan 

veter in intenzivne padavine. V kolikor bi bilo mogoče nastanek toče preprečiti, pa ni mogoče 

preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v večini primerov naredijo največjo škodo. 

 

Vlada se zaveda, da sta najboljši obrambi pred posledicami toče zaščitna mreža in zavarovanje 

kmetijskih pridelkov, vendar zaščitnih mrež ni mogoče postaviti na vseh površinah.  

 

Preventivni ukrepi za preprečitev/blažitev posledic neugodnih vremenskih razmer: 

 

1. Sofinanciranje zavarovanja kmetijske proizvodnje 

Najbolj učinkovit ukrep, s katerim lahko nadomestimo vsaj del izgube, je zavarovanje. Država si 

zato prizadeva, da bi kmetijska gospodarstva zavarovala kmetijske pridelke z dvigom sofinanciranja 

zavarovalnih premij. Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev 

se je v zadnjih letih, po letih zniževanja, postopno dvigoval. Delež podpore za sofinanciranje 

zavarovanja z letom 2019 znaša 50 % obračunane zavarovalne premije v skladu z uredbo, ki ureja 

sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. 

 

Sofinanciranje zavarovalne premije je izredno pomembno, saj se s tem spodbuja kmetijske 

pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč (toča, požar, udar 

strele, pozeba, poplave in vihar) ter živali za primer bolezni. Na ta način se tveganja zaradi škode ob 

naravnih nesrečah porazdelijo med državo, ki vstopa v sistem zavarovanja preko sofinanciranja 

zavarovalnih premij, zavarovalnice, ki ocenijo in izplačajo odškodnino za škode ter kmetovalca, ki 

nosi del škode v obliki odbitne franšize in plača del zavarovalne premije. S tem se zmanjšajo 

posledice naravne nesreče ter zagotovi stabilen dohodkovni položaj kmetijskih gospodarstev in 

kmetijstva. 
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Za leto 2020 je v sprejetem proračunu predvidenih 3.853.200 evrov pravic porabe za sofinanciranje 

zavarovalnih premij. Nedavno sprejeti rebalans proračuna za letošnje leto sredstva za ta namen 

dviguje na 4.853.200 evrov. V predlogih proračunov za leti 2021 in 2022 pa želimo sofinanciranju 

zavarovalnih premij nameniti 5.450.000 evrov.  

 

2. Zaščitne mreže pred točo 

Zaščitne mreže pred točo se uporabljajo v trajnih nasadih, predvsem v sadovnjakih. Večji del na 

novo posajenih sadovnjakov tako že vključuje tudi postavitev mreže.  

 

Vlada se zaveda, da zaščitne mreže predi točo ne zagotavljajo 100 % učinkovitosti. Ravno tako niso 

primerne za večje površine pridelave zelenjave in poljščin, saj so stroški postavitve mrež visoki, tega 

pa cene pridelkov poljščin in zelenjave ne prenesejo.  

 

Prav tako je postavitev zaščitne mreže pred točo manj primerna za vinograde, saj je zaradi 

konfiguracije terena postavitev mrež pogosto otežena ali celo onemogočena. V vinogradništvu se 

najbolj obnesejo bočne postavitve mreže proti toči, ki so tudi cenejše od klasičnih mrež, ki se 

uporabljajo v sadjarstvu. So pa tudi bolj primerne za obdelavo trt. 

 

Vseh intenzivnih sadovnjakov v Republiki Sloveniji je 4.135 ha, od tega je 1.249 ha pokritih z mrežo. 

Iz tehničnih razlogov se mreže ne postavljajo na sadnih vrstah, kot so oreh, kostanj in leska. 

 

V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2007–2013 in 2014–2020 je bilo skupaj podprtih 758 

naložb v mreže proti toči v skupni višini 8,39 mio evrov nepovratnih sredstev.  

• Od 2007 do 2013: 379 naložb v višini 5,94 mio evrov 

• Od 2014 do 2020: 379 naložb v višini 2,45 mio evrov 

 

V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2007–2013 in 2014–2020 je bilo skupaj podprtih 122 

naložb v rastlinjake v skupni višini 3,16 mio evrov nepovratnih sredstev.  

• Od 2007 do 2013: 15 naložb v višini 0,74 mio evrov 

• Od 2014 do 2020: 117 naložb v višin 2,44 mio evrov 

 

Trenutno je objavljen 15. javni razpis za podukep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

za leto 2020. Namenjen je prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter 

izboljšanju okolja. Sofinancirale se bodo naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev 

mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme. Podpora v obliki 

nepovratnih sredstev znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do 90 % za 

naložbe mladih kmetov ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma ekološko kmetovanje, 

kolektivne naložbe ali OMD. Razpisanih je 10 mio evrov, vloge je mogoče vlagati do 4. 11. 2020. 
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3. Letalska obramba pred točo 

Letalska obramba pred točo se izvaja na podlagi dvoletnih sklepov vlade o izvajanju obrambe pred 

točo na območju severovzhodne Slovenije. V letu 2020 je vlada sprejela sklep, na podlagi katerega 

je omogočeno izvajanje ukrepa v letih 2020 in 2021.  

 

V skladu s sklepom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za 

izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, 

preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.  

 

V letu 2020 je bila izbrana ponudba v višini 257.915,88 evrov z DDV, od tega ministrstvo prispeva 

86.878,10 evrov. K skupnemu javnemu naročilu je v letu 2020 pristopilo 58 občin. V proračunu za 

leto 2020 je bilo načrtovanih 87.582,00 evrov, z rebalansom se zagotavlja že navedeni prispevek 

ministrstva, za leti 2021 in 2022 pa bi namenili po 88.646,00 evrov za vsako leto.  

 

Ukrepi, ki so vezani na izdelavo končne ocene škode na kmetijskih pridelkih: 

 

Na podlagi poročil s terena, ki jih pripravijo strokovni delavci Javne službe kmetijskega svetovanja 

pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, je podana pobuda za ocenjevanje škode na kmetijskih 

pridelkih na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo 

odpravo posledic naravnih nesreč pristojna za izdelavo tovrstne ocene. Končna ocena škode se 

lahko izdela, v kolikor Vlada RS tako odloči s posebnim sklepom. V kolikor se končna ocena škode 

izdela, lahko oškodovanci uveljavljajo naslednje ukrepe: 

 

1. Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete 

V kolikor je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer izdelana končna ocena škode, se lahko v 

skladu z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za 

plačane, zavarovancem prispevki zmanjšajo ali odpišejo. 

 

2. Delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

V Pravilniku o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč (sprejet na 7. redni seji Sklada 9. 7. 2019) so 

opredeljeni možni načini odpisa zakupnin. Navedeni pravilnik določa pomoč de minimis v sektorju 

kmetijske proizvodnje, pri čemer je delni ali celotni odpis zakupnine mogoč le v primerih 

neugodnih vremenskih razmer, proti katerim se ni mogoče zavarovati, kot so suša, moča, burja in 

zimska pozeba.  

 

3. Višja sila pri ukrepih skupne kmetijske politike oz. prilagoditev ukrepov kmetijske politike 

 

4. Finančna pomoč v okviru sheme de minimis 

Za pridobitev finančne pomoči, ki se priglasi v okviru sheme de minimis, je potrebno vzpostaviti 

pravno podlago (oblikovanje kriterijev za dodelitev pomoči). Pri dodeljevanju le-te je potrebno 

upoštevati omejitev, da skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača 

enotnemu podjetju, ne sme presegati 25.000 evrov v obdobju treh proračunskih let. Za izvedbo 
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tovrstnih ukrepov v proračunu vnaprej ni predvidenih sredstev. V kolikor pride do sprejema pravne 

podlage, se sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo. 

 

5. Interventni zakon 

Kadar tudi s predhodno navedenimi ukrepi ni mogoče zagotoviti ohranitve kmetijske proizvodnje 

in bi bila potrebna finančna pomoč zaradi škode po neurju in toči v obliki državne pomoči, je 

možna zagotovitev pomoči le preko sprejema posebnega interventnega zakona. 

 

Sredstva, ki so namenjena za odpravo škode zaradi neugodnih vremenskih razmer po interventnem 

zakonu, se lahko koristijo iz proračunske rezerve, vendar pa sprejetje tovrstnega zakona pomeni 

odstop od sistemske zakonodaje.  

 

Ukrepi na področju davčne zakonodaje 

 

Za davčne ukrepe je pomembno, da so nevtralni, kar pomeni, da bistveno ne vplivajo na 

ekonomske odločitve zavezancev ter da zavezance v enakem položaju obravnavajo enako. Prav 

tako je pomembno, da izpolnjujejo svoje bistvene cilje, to pa je zagotovitev ustreznih fiskalnih 

učinkov za zadovoljevanje ciljev v javnem interesu. S tega vidika ni primerno, da se v davčnem 

sistemu urejajo parcialne na ozke cilje vezane spodbude. Prav tako je izkazano, da so take podpore 

precej bolj učinkovite in nadzorovane, če so dane v obliki neposrednih podpor. Je pa v davčnem 

sistemu nekaj ukrepov, ki podpirajo tudi izpostavljeno problematiko. 

 

Na davčnem področju, kot spodbuda v ta namen, lahko šteje investicijska olajšava. Zakon o 

dohodnini v 73.a členu ureja, da lahko osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno 

gozdarsko dejavnost, kadar z računi lahko dokažejo vlaganja v napravo nasadov, v opremo (tudi v 

protitočno zaščito) in podobno, uveljavijo olajšavo v višini 40 odstotkov vloženega zneska. Olajšavo 

lahko uveljavljajo skozi obdobje petih davčnih let, na način, da ta direktno zmanjšuje davčno 

osnovo. 

 

Poleg tega se s 26. členom ZDoh-2 določa oprostitev za nadomestila, ki jih osebe, vezano na 

opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, pridobijo v obliki izplačil na podlagi zavarovanja za 

škodo na premoženju (tudi v primeru naravne nesreče), ali denarnih pomoči, ki so jih take osebe 

deležne na podlagi predpisov o odpravi posledic naravnih nesreč, med katere se uvrščajo tudi 

finančne pomoči v okviru sheme »de minimis«. 

 

Vlada se je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z 

nadzorom SARS-CoV-2 

 

Na današnji redni seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal vladi  o opravljenih nadzorih. V 

prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS v zvezi z obvladovanjem COVID-

19 1.343, izrečenih je bilo 66 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 31.600 EUR.  
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V PKP 5 je predlagana razširitev nabora nadzornikov.  

 

Vlada seznanjena z Osnutkom proračunskega načrta 2021 

 

Vlada se je na današnji redni seji seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2021, ki ga morajo 

države članice Evropske unije vsako leto do sredine oktobra oddati Evropski komisiji.  

 

V letu 2020 so se zaradi nagle širitve COVID-19 in ostrih zajezitvenih ukrepov na začetku epidemije 

zdravstvene in gospodarske razmere v številnih evropskih državah, vključno s Slovenijo, močno 

spremenile. Za leto 2020 Urad za makroekonomske analize in razvoj za Slovenijo predvideva 6,7 

odstotni upad bruto domačega proizvoda, ki mu bo v naslednjih dveh letih sledilo okrevanje, pri 

čemer bo gospodarska aktivnost šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo.  

 

V letu 2020 je v luči izjemnih okoliščin tako na nacionalni kot na ravni Evropske unije omogočen 

začasen odstop od fiskalnih pravil. Ker pa bo epidemija COVID-19 imela daljnosežne posledice na 

gospodarstvo, se je na ravni Evropske unije že oblikoval širok konsenz, ki bo omogočil obsežen 

odziv ekonomske in fiskalne politike na nastalo situacijo tudi v letu 2021. V ta namen je Evropska 

komisija državam članicam sporočila, da bo v letu 2021 še naprej veljala splošna odstopna klavzula. 

Fiskalni svet je marca 2020 ocenil, da epidemija predstavlja neobičajen dogodek, ki po Zakonu o 

fiskalnem pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin, ki za letos še vedno veljajo. Vlada je 

Fiskalni svet zaprosila, da poda svojo oceno o izjemnih okoliščinah tudi za leti 2021 in 2022. Ker pa 
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bo okrevanje trajalo več let, se mora fiskalna politika temu prilagajati tudi po letu 2021. Prehitro 

zniževanje spodbud, bi lahko v naslednjih letih negativno vplivalo na rast in odpornost.  

 

S tem se omogoči, da bo fiskalna politika tudi v letu 2021 spodbujala predvsem okrevanje in po 

potrebi tudi nadaljnje ukrepe za omejitev posledic epidemije. Fiskalna politika s ciljem doseganja 

srednjeročnega položaja bo mogoča, oziroma jo bomo države zastavile z vidika dolgoročne 

vzdržnosti javnih financ šele takrat, ko bodo širši ekonomski pogoji to dovolili. Vsekakor pa 

Slovenija že v letu 2022 dosega zadosten fiskalni napor skladen z matriko fiskalnega prilagajanja.  

 

Tako kot v ostalih državah Evropske unije, se tudi v Sloveniji z obsežnimi ukrepi preprečuje še večji 

padec gospodarske aktivnosti. Trenutno se soočamo z novim valom epidemije, ki ponovno terja 

ukrepanje in prinaša negotovosti tudi v nadaljevanju leta in za prihodnje leto. Vlada RS je sprejela 

pet paketov ukrepov za omejevanje posledic epidemije ter nekatere ukrepe podaljšala do konca 

leta, z možnostjo podaljšanja v leto 2021 oziroma do sprejetja sistemskih sprememb.  

 

Fiskalna politika Slovenije bo v prihodnjih letih usmerjena na okrevanje s postopnim zniževanjem 

nominalnega primanjkljaja. V letu 2021 je načrtovano znižanje primanjkljaja na 6,6 odstotka bruto 

domačega proizvoda in v letu 2022 na 4,6 odstotka bruto domačega proizvoda. Cilji sledijo 

spremenjenemu Okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 za leti 

2021 in 2022. Javni dolg se bo v letu 2020 povečal na 82,4 odstotka bruto domačega proizvoda, v 

naslednjih letih pa se bo zniževal, in sicer na 80,9 odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2021 

in 79,3 odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2022. 
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