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44 REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 12. 2020 – Vlada je na 44. redni seji izdala Odlok o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in Odlok o 
spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. 
Vlada RS je podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega 
delovnega časa do 30. junija 2021 ter izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
ter 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. Sprejet je bil tudi Sklep o začasnem prenehanju teka 
rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Vlada 
RS se je seznanila tudi s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije 
v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje 
širjenja SARS-CoV-2, izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja 
pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško 
investicijo, Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom, Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter Program 
financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021. 
  
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije  
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni  COVID-19. Odlok začne veljati 18. 
decembra 2020 in velja 30 dni. 
 
V Republiki Sloveniji, se glede na uradne podatke o številu okuženih, soočamo z drugim 
valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu 
širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. 
Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 
zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju 
Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo 
incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.  
 
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje 
ocene, se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi 
Zakona o nalezljivih boleznih.  
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Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah 
(Uradni list RS, št. 182/20) in Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 183/20) se podaljša veljavnost do 25. decembra 2020. 
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20) se 
podaljša do 3. januarja 2021. 
 
Podaljšan ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 
30. junija 2021 
Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja 
nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da 
se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, 
ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa 
subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021.  
 
Ocenjuje se, da bo ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa 
tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize COVID-19 soočajo 
z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje 
delavcev. Brez sprejetih ukrepov, kamor spada tudi omenjeni ukrep in ga delodajalci 
prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih 
oseb.  
 
Do vključno 27. novembra 2020 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za ukrep 
subvencioniranje krajšega delovnega časa prejel 13.894 vlog delodajalcev za 63.364 
zaposlenih (en delodajalec je lahko oddal več vlog, tudi večkrat za istega zaposlenega). 
Podatki zavoda kažejo, da je do zdaj v ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega 
časa vključenih 4.469 delodajalcev za skupno 22.531 zaposlenih oseb pri teh delodajalcih. 
Do 30. novembra 2020 bo v okviru ukrepa delodajalcem izplačanih 17.265.138,82 evra. 
 
Stanje na trgu dela in izkazan vedno večji interes delodajalcev kažeta, da je ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa še vedno potreben, zato ga je vlada 
podaljšala do 30. junija 2021. 
 
Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega 
polnega delovnega časa, za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021, so ocenjene v 
višini 69 mio evrov, ob predpostavki, da bo v tem obdobju v ukrep povprečno mesečno 
vključenih 38.300 delavcev in da povprečni strošek znaša 300 evrov na delavca.  
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in 
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storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z 
nekaterimi določenimi izjemami. 
 
Vlada preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. 
 
Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega 
izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega 
odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 25. decembra 2020, podaljša do 28. 
februarja 2021. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20 in 186/20). 
 
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni. 
 
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  
Na zeleni seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja so dodane 
administrativne enote Norveške, umika pa se danska pokrajina Ferski otoki (velja od 19. 
decembra 2020). 
 
1. Danska (samo posamezne administrativne enote): 

• pokrajina Grenlandija 
2. Finska (samo posamezne administrativne enote): 

• administrativna enota Aland 
3. Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

• administrativna enota Rogaland 

• administrativna enota Nordland 

• administrativna enota Trøndelag 

• administrativna enota Troms og Finnmark 
 
Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu. 
 
Na rdečem seznamu je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Francije in Grčije, na 
rdečem seznamu tretjih držav pa ni sprememb.  
 
Odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni. 
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih 
postopkih, določenih z zakonom 
S predlaganim sklepom se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določa prenehanje teka rokov 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom. Predlog je v 
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skladu s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih dne 16. 12. 2020 podal 
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.  
 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-
CoV-2 
Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) je poročal vladi o opravljenih nadzorih. Skupno število 
opravljenih nadzorov ZIRS in inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z 
obvladovanjem COVID-19, je bilo 2.303. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 265 
opozoril po ZP-1 in 100 upravnih ukrepov. 
 
Število nadzorov po organih od 7. 12. do 13. 12. 2020 
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa 
Od 8. do 14. decembra 2020 je policija prejela 199 prijav o kršitvah odloka, lastnih 
ugotovitev o kršitvah je bilo 1393. Izrekla je 1018 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in 
uvedla 590 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji 
izdala 1495 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. 
 
V tem obdobju je policija obravnavala 76 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 
Letos do 14. decembra je obravnavala 210 primerov, v katerih je bilo prijetih 298 
tihotapcev ljudi (257 tujcev in 41 slovenskih državljanov) z 2150 migranti, ki so nezakonito 
prestopili mejo. Zoper 228 tihotapcev je bil odrejen pripor. 
 
Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev 
investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo  
Dopolnitve Uredbe so potrebne za izvrševanje 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki je za določen čas, t.j. do 30. junija 
2021, znižal nekatere izmed pogojev za dodelitev investicijskih spodbud ter za opredelitev 
investicije, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, določenih v Zakonu o 
spodbujanju investicij. 
 
Cilj Uredbe je zagotoviti podporo ohranitve čim večjega števila delovnih mest v 
gospodarskih družbah v času negotovih razmer zaradi posledic COVID-19 ter s ciljem 
spodbujanja investicij, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost. Navedeni interventni zakon je 
znižal pogoje, ki se nanašajo na: 

• minimalno število novo ustvarjenih delovnih mest (npr. zadostuje že samo ohranitev 
obstoječih delovnih mest), kar vpliva tudi na pogoj minimalnega števila 
visokokvalificiranih novo ustvarjenih delovnih mest, ter 

• minimalno vrednost investicije. 
 
Omenjenim spremenjenim pogojem za dodelitev investicijskih spodbud in za opredelitev 
investicije, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, je potrebno do 30. 
junija 2021 prilagoditi merila in njihovo ovrednotenje za dodelitev spodbud z novo prilogo, 
ki je sestavni del te uredbe, saj število točk na osnovi ocenjevanja po posameznih merilih 
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vpliva tako na presojo, ali so pogoji za dodelitev investicijskih spodbud izpolnjeni, kot tudi 
na samo višino investicijske spodbude.                                    
 
Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom 
Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi 
usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z 
digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letih 2019 in 2020 izvedel 
usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti 
tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za 
izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.  
 
S spremembo uredbe se tako spreminjata samo prilogi uredbe, in ne samo besedilo. V 
Prilogi 1 je prišlo do spremembe v površini varovalnih gozdov, in sicer se je površina 
varovalnih gozdov v primerjavi z letom 2015 povečala za 68,5 ha. Glavne skupine 
razlogov sprememb na področju varovalnih gozdov so uskladitev mej varovalnih gozdov z 
gozdom, občinski prostorski načrti oz. digitalni katastrski načrti (DKN) ter preveritve 
kriterijev o izpolnjevanju pogojev za kategorijo varovalni gozd na podlagi novih 
razpoložljivih podatkov. 
 
Prav tako se spreminja Priloga 2, kjer je površina gozdnih rezervatov manjša za 82 ha v 
primerjavi z letom 2015. Vzrok za spremembe predstavljajo uskladitve z dejansko rabo, 
stanjem v naravi in DKN. Večji spremembi predstavljata še izbris rezervata Trstenik – 
Debele vrbe in predlog novega rezervata Črni vrh v območni enoti Kočevje. Gozdni 
rezervat Brezno se uvršča v kategorijo varovalnih gozdov. Večjo spremembo predstavlja 
tudi razširitev rezervata Medvedjak, s priključitvijo obstoječih ekocelic brez ukrepanja v 
rezervatu. 
 
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju 
S predlaganimi spremembami se Uredba usklajuje z Zakonom o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in Uredbo o 
spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence (Uredba POD). 
 
ZIUOPDVE je v 85. členu določil, da lahko ne glede na določbe drugega odstavka 149. 
člena Zakona o javnih uslužbencih (ZUJF) o omejitvi glede oddaljenosti kraja opravljanja 
dela, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, v 
primeru izpada kadrovskih zmogljivosti zaradi posledic COVID-19 ali v primerih 
povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in 
omejevanja okužbe COVID-19, zaposlenemu odredi opravljanje dela v drugem zavodu za 
prestajanje kazni zapora ali v prevzgojnem domu, ki je oddaljen od trenutnega kraja 
opravljanja dela več kot 70 km. Zaposleni, ki je začasno premeščen, je upravičen do 
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dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke njegove osnovne plače. Dodatek se ne všteva 
v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.  
 
Določba 18. člena ZIUOPDVE je spremenila prvi in osmi odstavek 56. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) tako, da je 
določila, da se dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za 
COVID-19, lahko izplačuje zaposlenim v mreži javne zdravstvene službe in mreži javne 
službe na področju socialnega varstva in tudi v času razglašene epidemije.  
 
ZIUOPDVE je v četrtem odstavku 123. člena določil, da se ne glede na določbe zakonov 
in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, 
dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS 
ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela. V okviru šifre C223, ki 
določa dodatek za delo v rizičnih razmerah, se upošteva navedena sprememba, tako da 
se za odsotnosti z dela od uveljavitve ZIUOPDVE (t.j. od 28. novembra 2020 dalje) 
dodatek ne upošteva v osnovi za nadomestilo plače. 
 
ZIUOPDVE je v 125. členu določil, da ne glede na določbo četrtega odstavka 23. člena 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne 
postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa. Dodatek pripada 
direktorjem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije. Dodatek se ne všteva v osnovo za 
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela. 
 
Uredba POD direktorje glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela izenačuje s preostalimi javnimi uslužbenci. Izenačitev velja tako 
glede opravljanja rednih nalog delodajalca ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega 
finančnega načrta uporabnika proračuna, za opravljanje katerih lahko prejmejo največ 20 
odstotkov osnovne plače, kot tudi glede opravljanja nalog, vezanih na izvajanje posebnega 
vladnega projekta, za katere lahko prejmejo največ 30 odstotkov osnovne plače. Najvišje 
možno izplačilo iz obeh naslovov pa lahko tudi za direktorje znaša 50 odstotkov njihove 
osnovne plače mesečno. Pri delovni uspešnosti zaradi sodelovanja pri posebnih projektih 
se skladno s spremembo Uredbe POD določi najvišje možne izplačilo delovne uspešnosti 
v višini 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca (do 0,3). Prav tako se pravna 
podlaga usklajuje s spremembo Uredbe POD.  
 
22. člen ZIUOPDVE je spremenil besedilo 59. člena ZZUOOP tako, da je v šestem 
odstavku 59. člena ZIUOPDVE določil enako višino nadomestila plače zaradi višje sile 
zaradi ustavitve javnega prevoza in zaprtja meja, kot je že bila določena za primer višje 
sile zaradi varstva otrok. Pri izplačilu nadomestila plače zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza in višje sile zaradi zaprtja mej se 
uporabi šifra G091. Nadomestilo plače se izplača v višini, kot je določena z zakonom, ki 
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ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega 
razloga (80 odstotkov osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1). 
 
ZIUOPDVE v 98. členu določa, da je ne glede na prvi odstavek 23. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z obveznim zavarovanjem 
zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje 
enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 
let oziroma do starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi 
potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. Ne glede na prvi odstavek 29. člena 
ZZVZZ gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela zavarovancem, na 
podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije, od prvega dne 
zadržanosti od dela tudi zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z 
bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno 18 
let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. 
Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi sobivanja enega 
od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje. 
Nadomestilo se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo med začasno zadržanostjo 
od dela zaradi nege ožjega družinskega člana.  
 
Neplačana odsotnost je opredeljena v 132. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2). V skladu s tem členom (podaljšano zavarovanje) se v zavarovalno 
dobo ob pogoju, da je plačan prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
šteje tudi čas, ko je zavarovanec med trajanjem delovnega razmerja brez pravice do 
nadomestila plače odsoten z dela ali udeležen v stavki v skladu s predpisi, ki urejajo 
stavko. V primeru neplačane odsotnosti z dela se od osnove, določene v 150. členu ZPIZ-
2, obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca. 
Zavezanci za plačilo navedenih prispevkov so delojemalci in delodajalci, razen za 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer je v skladu s prvim odstavkom 
152. člena ZPIZ-2 delodajalec zavezanec za plačilo prispevka delojemalca in delodajalca. 
V primeru neplačane odsotnosti se torej plačajo vsi prispevki, razen prispevka za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 
plače pa prav tako plača delodajalec (15,5 odstotkov). Ker pri neplačani odsotnosti ni 
izplačanega dohodka, tudi ni davčnega odtegljaja. Zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo 
se predlaga sprememba šifre N ter črtanje šifre N010 v 5. členu Uredbe.  
 
Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021 
Potrebno financiranje za izvrševanje državnega proračuna v prihodnjem letu znaša 5,67 
milijarde evrov. 
  
Glede na sprejeti državni proračun za leto 2021, ki izkazuje primanjkljaj bilance A v višini 
približno 2,75 milijarde evrov in primanjkljaj bilance B v višini okoli 510 milijonov evrov, ob 
upoštevanju potrebnega financiranja zapadlih glavnic v letu 2021 v višini približno 3,73 
milijarde evrov in spremembe (zmanjšanja) sredstev na računu financiranja v C bilanci v 
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višini okoli 255 milijonov evrov znaša potrebno financiranje za izvrševanje državnega 
proračuna v letu 2021 približno 6,73 milijarde evrov.  
  
Ta znesek se zniža za približno 1,06 milijarde evrov iz naslova predfinanciranja, 
izvršenega z zadolžitvijo v letu 2020, in iz naslova kupnine od prodaje kapitalskih naložb. 
Tako znaša končni znesek financiranja v letu 2021 za izvrševanje državnega proračuna 
približno 5,67 milijarde evrov. Ob predpostavki izvedbe financiranja v omenjeni višini 5,67 
milijarde evrov bi ocenjeni dolg državnega proračuna konec leta 2021 znašal okoli 36,62 
milijarde evrov, kar predstavlja 75-odstotni delež dolga v BDP. 
  
Poleg financiranja izvrševanja državnega proračuna za leto 2021 je dovoljeno tudi 
predčasno financiranje dela proračunskih potreb prihodnjega dveletnega obdobja. 
Dejanski obseg izvršitve predfinanciranja je odvisen tudi od razmer na finančnih trgih v letu 
2021 in ocene teh razmer v letu 2022.  
  
Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna je 
predvideno financiranje z izdajo državnih obveznic in z izdajo zakladnih menic, možni pa 
so tudi drugi instrumenti zadolževanja. 
 
 
 
 


