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41. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 26. 11. 2020 – Vlada se je na 41. redni seji seznanila z oceno Strokovne 
skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, zagotovila sredstva lokalnim skupnostim za poplačilo dela nastalih 
stroškov v času epidemije covid-19 v višini 6.500.000 evrov in odločila o 
prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS se je 
seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z 
nadzorom SARS-CoV-2 in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
novega korona virusa (SARS-CoV-2). Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter izdala 
Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna 
kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje ter 
Uredbo o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020.  
 
Ocena Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:  

1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih 
odlokih: 

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji,  

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, 

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, 

• Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2, 

• Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije, 

• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;  

 
2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih 

odlokih: 
- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 

virusom SARS-CoV-2,  
- Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na 

ozemlju  Republike Slovenije, 
- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. 
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Sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov v času epidemije covid-19 v višini 
6.500.000 evrov 
Vlada je sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta 
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in 
pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Sredstva se 
bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene 
obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Vlada je naložila Ministrstvu za 
obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši prvi del tega 
sklepa ter Ministrstvu za finance, da izvrši drugi del tega sklepa. 
                                                      
V Republiki Sloveniji je bila 12. marca letos razglašena epidemija nalezljive bolezni covid-
19. Sprejeti so bili različni ukrepi s ciljem omejitve prenosa virusa SARS-CoV-2 med 
ljudmi, med njimi tudi – za podporo zdravstvenemu sistemu in za izvajanje sprejetih 
ukrepov države –  aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. 
 
Z državnim načrtom je tudi predvideno, da ob njegovem aktiviranju stroške krije država. Pri 
tem so imele lokalne skupnosti ključno vlogo, saj so bile dolžne zagotavljati osnovne 
življenjske pogoje za občane v razmerah razglašene epidemije, izvajanje dejavnosti javnih 
služb ter pomoč in oskrbo najranljivejšim skupinam. Odziv ob epidemiji nalezljive bolezni 
temelji na lokalnih skupnostih in se izvaja preko občinskih štabov Civilne zaščite, ki so 
neposredno prevzeli breme izvajanja vseh ukrepov in aktivnosti v zvezi s covidom-19, in 
sicer iz naslova lastne pristojnosti in tudi kot podpora različnim državnim organom pri 
izvajanju njihovih pristojnosti na območju občine. Gre na primer za oskrbo ogroženih 
oziroma ranljivih skupin, zagotavljanje in razvoz toplih obrokov, dezinfekcijo in 
dekontaminacijo javnih ustanov in površin, organiziranje varstva, deljenje zaščitnih 
sredstev šolam, deljenje računalnikov in prevoze.  
 
S sprejemom predloga država zmanjšuje stroške lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov v 
zvezi s covidom-19, saj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso 
prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo. 
 
Dodeljena sredstva bodo lokalne skupnosti uporabile za poplačilo stroškov, ki so jih krile iz 
svojih sredstev za zagotavljanje osebne zaščitne opreme, delovne pripomočke in sredstva 
ter upravičenih stroškov (potne stroške, stroške prehrane in nadomestila za uporabo 
lastnih sredstev) pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma prostovoljcev, 
vključenih v obvladovanje covida-19. 
 
Prerazporeditve pravic porabe 
Vlada je odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med 
drugim Ministrstvu za zdravje razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v 
skupni višini približno 2,1 milijona evrov, in sicer za pokritje obveznosti po 38. členu 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Ta namreč določa, 
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da se za obvladovanje večjega števila pacientov, obolelih za COVID-19, in odpravljanje 
posledic epidemije zagotovi financiranje iz državnega proračuna za krepitev kadrovskih 
zmogljivosti, opreme in informacijske podpore epidemiološki službi na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru svojega finančnega načrta 
zagotovilo sredstva za izplačilo finančne pomoči rejcem govedi v skupni višini 3,7 milijona 
evrov. Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki redijo govedo in so ga dali v zakol, izvoz ali 
odpremo med 1. junijem in 30. septembrom, so namreč zaradi izpada dohodka v sektorju 
govedoreje upravičeni do finančne pomoči v višini 100 evrov za posamezno govedo.  
 
Ministrstvu za zdravje bomo poleg tega razporedili sredstva splošne proračunske 
rezervacije v višini približno 1,5 milijona evrov za pokritje obveznosti po 76. členu Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki ureja 
povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije iz državnega proračuna. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru svojega 
finančnega načrta za otroški dodatek prerazporedilo pravice porabe v višini približno 2,7 
milijona evrov. 
 
Tudi Ministrstvo za okolje in prostor bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 
sredstva v višini približno 1,8 milijona evrov. Namenjena bodo za izvajanje javne službe na 
področju urejanja voda.  
 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-
CoV-2 
Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) je poročal Vladi RS o opravljenih nadzorih. V prejšnjem 
tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih organov, določenih 
v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, je 2.254. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih 
sankcij, 246 opozoril po ZP-1 in 77 upravnih ukrepov. 
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-
CoV-2) 
Od 17. do 23. novembra 2020 je policija prejela 258 prijav o kršitvah odloka, lastnih 
ugotovitev o kršitvah je bilo 1417. Izrekla je 947 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in 
uvedla 758 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji 
izdala 1310 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. 
 
V tem obdobju je policija obravnavala 90 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 
Letos do 23. novembra je obravnavala 199 primerov, v katerih je bilo prijetih 282 
tihotapcev ljudi (242 tujcev in 40 slovenskih državljanov) z 2046 migranti, ki so nezakonito 
prestopili mejo. Zoper 220 tihotapcev je bil odrejen pripor. 
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi  
S ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev ter boljše operativnost in 
uspešnejšega izvajanja nalog vlade predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
državni upravi ureja spremembe in dopolnitev pri ureditvi delovnih področij Ministrstva za 
obrambo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Gre za spremembe na področju delovnih področij Ministrstva za obrambo, Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo: 

• prenos pristojnosti na področju vojnih grobišč na Ministrstvo za obrambo, v okviru 
katerega je predvidena ustanovitev Uprave za vojaško dediščino, kot organa v 
sestavi ministrstva. Za opravljanje nalog na področju vojnih grobišč je trenutno v 
skladu z veljavnim zakonom pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti,  

• dopolnitev člena, ki ureja delovno področje Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, in sicer se kot delovno področje tega ministrstva posebej izpostavi tudi 
lesarstvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naloge na področju 
lesarstva že opravlja, le da to področje v zakonu ni posebej izpostavljeno.  

 
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje 
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. 
Vlada Republike Slovenije je namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti 
te uredbe, s katero je regulirala ceno 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizelskega 
goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. S tem so cene vseh naftnih derivatov 
od 1. 10. 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.  
 
Navedena sprememba vpliva na obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na 
delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega motornega vozila v državi, kar je za 
funkcionarje urejeno v  168. in 173. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 
Za izvajanje veljavne ureditve glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter 
obračun kilometrine je treba sprejeti uredbo, s katero se podrobneje uredijo pravila za 
obračun stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje ter določi, da se kot podatek o 
ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je podlaga za obračun 
kilometrine, tako pri stroških prevoza na delo in z dela kot tudi pri uporabi lastnega vozila v 
službene namene, uporabi  najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za 
pretekli mesec. 
 
Uredba o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 
Spremembe uredbe so potrebne, ker je Evropska komisija 8. julija 2017 poslala Sporočilo 
Komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah Smernic o regionalni državni pomoči za 
obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega 
financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–
2020, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v 
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težavah, Sporočila o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje 
izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, 
Sporočila Komisije – Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije in 
Sporočila Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov.  
 
Zaradi vsega navedenega se izvede podaljšanje obstoječe uredbe še za eno leto, to je do 
31. decembra 2021. 
 
 
 

* * * 
 


