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39. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 14. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 39. dopisni seji sprejela prvo 
spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 in delno 
spremenila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna, ki ga je 
sprejela 13. marca 2020. Vlada RS se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne 
pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov in z Informacijo o izvajanju letalske 
obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na 
območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019. 
 
Sprememba programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 
V spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 se vključuje tudi 
zadolževanje Republike Slovenije za namen financiranja omilitve posledic epidemije 
COVID-19, kar omogoča Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 
in 2021.  
 
Največji obseg dodatne zadolžitve za namen financiranja omilitve posledic epidemije 
COVID-19 ne sme presegati razlike med izdatki, ki so bili načrtovani v sprejetem 
državnem proračunu, in najvišjim obsegom izdatkov za državni proračun, ki ga je Državni 
zbor določil s sprejemom spremembe okvira za državni proračun za leto 2020.  
 
Skladno s spremembo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 
2020 se namreč najvišji dovoljeni obseg izdatkov za državni proračun za leto 2020 zvišuje 
za 2,08 milijarde evrov, kar obenem predstavlja tudi največji obseg dodatne zadolžitve v 
letošnjem letu. 
 
Glede na to, da vsakokratni program financiranja temelji na sprejetem državnem 
proračunu, tokratna sprememba programa financiranja odraža zgolj vključitev možnosti 
novega zadolževanja za namen omilitev posledic epidemije COVID-19, pri čemer ostali 
deli programa financiranja ostajajo nespremenjeni. 
 
Delna sprememba sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna 
S to spremembo se jasneje določajo pravila glede prevzemanja obveznosti proračunskih 
uporabnikov. Vlada je namreč 11. aprila 2020 sprejela še en sklep, ki se delno nanaša na 
isto tematiko, tekom izvajanja pa je prihajalo do nekaterih nejasnosti, zato želi vlada z 
današnjo spremembo te nejasnosti odpraviti.  
 
Informacijo glede solidarnostne pomoči 40. člena KPND 
Vlada ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo 
podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da 
je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave 
ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi. 
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Ministrstvo za javno upravo je prejelo dopisa Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva 
za obrambo Republike Slovenije, s katerima je bilo seznanjeno z zahtevo sindikatov za 
izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne 
pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.  
 
Bistvo solidarnostne pomoči iz četrte alineje (elementarne nesreče in požari) 4. točke 40. 
člena KPND je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na javnega 
uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo. V nasprotnem, če bi sledili zahtevku, 
kot so ga postavili sindikati, torej da je dovolj le, da se naravna nesreča zgodi, ne da bi 
konkretno vplivala na javnega uslužbenca in mu povzročila težavo, bi prišli do absurdne 
situacije, ko bi bilo dovolj že, da se je naravna nesreča zgodila, pri tem pa ne bi bilo 
pomembno, ali je vplivala na javnega uslužbenca ali ne. Dejansko bi to lahko pomenilo, da 
bi bili zaradi žledoloma ali druge vremenske ujme po vsej Sloveniji do solidarnostne 
pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci in ne le tisti, ki jim je bila z žledom povzročena 
škoda na njihovi nepremičnini, ob poplavah na določenem področju bi bili do solidarnostne 
pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci s tega območja, ne glede na to, ali imajo 
nepremičnino ali ne in ali je njihova nepremičnina prizadeta s poplavo itd.  
 
Upoštevaje vse navedeno torej vlada ugotavlja, da sama razglasitev epidemije v Republiki 
Sloveniji glede na vsebino in določbe KPND ne more biti podlaga za izplačilo 
solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem. Ob tem je treba upoštevati še, da je prav 
vlada predlagala vrsto ukrepov za omilitev težav, ki zaposlenim, torej tudi javnim 
uslužbencem, nastajajo zaradi razglašene epidemije. Ukrepi so vključeni v Zakon o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo, sprejet pa je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo, ki prav tako vključuje dodatne ukrepe za omilitev posledic 
epidemije. Vse navedeno bo omogočilo izplačila plač oziroma dodatkov tistim javnim 
uslužbencem, ki delajo v nevarnih pogojih in so bolj obremenjeni, tistim, ki ne morejo 
delati, ker se naloge ne opravljajo ali zaradi višje sile (varstvo otrok), pa bo izplačano 
nadomestilo plače, ki bo v primeru višje sile višje, kot ga določa zakon, ki ureja delovna 
razmerja. Prav tako zakon vsebuje vrsto drugih ukrepov in izplačil, ki bodo tudi javnim 
uslužbencem (ob izpolnjevanju pogojev) v pomoč za omilitev posledic epidemije. 
 
Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih 
oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 
2019 
Vlada RS podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov 
na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.  
 
Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo s 
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor bo 
izkazan tudi interes lokalnih skupnosti. Šteje se, da bo interes lokalnih skupnosti izkazan, v 
kolikor bo v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v 
statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini 
Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške 
statistične regije. 
 
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. 
 
Najboljši obrambi pred posledicami toče sta sicer zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih 
pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, 
predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi 
postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi 
toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. Delež podpore 
za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev se je, po letih zniževanja, 
postopoma dvignil in z letom 2019 za zavarovanje rastlinske proizvodnje znaša 50% 
obračunane zavarovalne premije.  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nemudoma začelo s postopki za 
izvedbo javnega naročila tako, da je občine na branjenem območju že pozvalo k 
predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega priložnostnega javnega naročila. 
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