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46. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 21.5.2020- Vlada Republike Slovenije je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov 
za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami (ZZUSUDJZ) za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), sklenila je o 
Prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije za raziskovalno-razvojno dejavnost ter za javne in 
zasebne vrtce, izdala uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z državno pomočjo za velika 
podjetja, sprejela je odgovor glede razveljavitve Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega 
medveda in volka iz narave. 
 
   
Prenehali so razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) 
 
ZZUSUDJZ je bil uveljavljen, da se v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih 
prepreči širjenje virusne okužbe, da se na tak način zavaruje zdravje in življenje ljudi zaradi virusne okužbe, 
zagotovi delovanje posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in  nosilcev 
javnih pooblastil ter zavarovanje pravic in obveznosti. V II. poglavju je zakon določil začasne ukrepe v 
upravnih in drugih javnopravnih zadevah, s ciljem da se onemogoči izvajanje procesnih dejanj, pri katerih bi 
prihajalo do stikov med uradno osebo in udeleženci v postopku ali med udeleženci.  
 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah  ZZUSUDJZ je bilo upoštevaje takratne strokovne ocene glede 
epidemije ocenjeno, da je postopno že mogoče določiti širše delovanje sodstva ob izpolnitvi vseh pogojev 
za njegovo varno delovanje kot tudi varno udeležbo strank v teh postopkih. Uveljavljene dopolnitve so 
omogočile postopno aktivacijo delovanja sodišč in upravnih organov v nenujnih zadevah. Novela ZZUSUDJZ 
je določila pravno podlago za možnost vročanja, opravljanja narokov in odločanja v nenujnih sodnih 
zadevah. Naslovnik sodnega pisanja pa mora biti zaradi varstva svojih pravic pisno seznanjen z začetkom 
teka roka. Spremembe in dopolnitve so se nanašale tudi na opravljanje ustnih obravnav v nenujnih 
upravnih zadevah in na vročanje v nenujnih upravnih zadevah, z izjemo prekrškovnih zadev (vročitev v hišni 
predalčnik, poštni predal oziroma v elektronski predal, fikcija vročitve 6 delovni dan oziroma 20 delovni dan 
v primeru vročanja v tujino). Naslovnik pa mora biti mora zaradi varstva svojih pravici pisno seznanjen z 
začetkom teka roka. Poleg tega je bil zakon dopolnjen z obravnavo zadev po Zakonu o finančnem, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v primeru prepozne vloge oziroma v primeru, če je 
stranka izostala z naroka v času epidemije iz razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe 
COVID-19. 
 
Način delovanja sodišč v času trajanja izrednih dogodkov (med katere sodi tudi epidemija nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19)), ko je v izrednih dogodkih ovirano delovanje in redno izvajanje sodne oblasti, že od 
leta 2009 določa Zakon o sodiščih. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je tako na podlagi 
83.a člena ZS in ZZUSUDJZ izdal Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, s katero so vsa sodišča od 31. 3. 2020 
opravljala naroke in odločala v omejenem obsegu sodnih zadev, ki štejejo kot nujne zadeve.  
 
Z omejitvijo poslovanja sodišč samo na nujne zadeve, predvsem tiste, ki se nanašajo na varovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotovitvijo varnostnih ukrepov za zdravje in življenje strank 
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ter drugih udeležencev sodnih postopkov, je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z izdajo te 
odredbe v prvi vrsti preprečil, da bi sodišča postala žarišča okužb s koronavirusom.  
 
Ob nadaljnjem spremljanju stanja v državi je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pristopilo k postopnemu 
sproščanju ukrepov, ki jih je določila zgoraj navedena odredba in 8. aprila 2020 je predsednik Vrhovnega 
sodišča RS izdal Odredbo o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega 
odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, s katero je zadeve, v katerih je bilo 
obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških, 
izvzelo iz nujnih zadev.   
 
V skladu z Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in 
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja 
tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Sodišča lahko našteta dejanja opravljajo na način, s katerim je 
zagotovljeno varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečeno širjenje virusne okužbe, in v skladu s pogoji, 
določenimi v tej odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te odredbe določi predsednik Vrhovnega 
sodišča.  
 
Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je Vlada Republike Slovenije 
sledila podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o 
nalezljivih boleznih določa v prvem odstavku 7. člena za obstoj epidemije nalezljive bolezni (tj. pojav 
nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato 
potrebno takojšnje ukrepanje). Po dveh mesecih NIJZ ugotavlja, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja 
virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Pristojne zdravstvene strokovne institucije ugotavljajo, da zmanjšanje števila 
primerov zmanjšuje breme izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kar omogoča vzpostavitev normalnega 
vsakodnevnega dela. Vse to narekuje sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni, ne pa še njihovo odpravo v celoti. 
 
Glede na to je  Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da ni več razlogov za veljavnost 
začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), torej sklep po 2. členu ZZUSUDJZ, v skladu s katerim bodo začasni 
ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo 
v celoti prenehali veljati. 
 
Posledično je treba uskladiti tudi vse splošne ostale akte, ki so bili sprejeti na podlagi  ZZUSUDJZ, pri čemer 
je razlikovati akte, ki so v pristojnosti drugih nosilcev oblasti in jim Vlada Republike Slovenije ne more 
naložiti uskladitve. Za ustrezno uskladitev svojih aktov (spremembo ali razveljavitev) morajo poskrbeti sami. 
Tako bo na primer predsednik Vrhovnega sodišča RS na podlagi tega sklepa Vlade RS, ki ugotavlja 
prenehanje razlogov in s tem posledično prenehanje ukrepov po ZZUSUDJZ, moral prilagoditi oziroma 
preklicati svojo Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in 
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, v delu, ki se bil sprejet na podlagi ZZUSUDJZ.  
 
Upravnim in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil pa Vlada Republike Slovenije v drugi 
točki tega sklepa nalaga, da svoje akte, ki so jih izdali na podlagi ZZUSUDJZ uskladijo do 1. junija 2020. 
 
Prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za raziskovalno-razvojno dejavnost ter za javne 
in zasebne vrtce 
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Vlada je na dopisni seji sklenila prerazporediti sredstva splošne proračunske rezervacije in sicer 200 tisoč 
evrov za raziskovalno-razvojno dejavnost, dobrih 5 milijonov evrov za pokrivanje izpada prihodka za javne 
vrtce zaradi epidemije Covid-19, ter dobrih 248.000 evrov za isti namen zasebnim vrtcem.  
 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo predlaga razporeditev pravic porabe. Tako zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo 
proračunska sredstva v višini 85 odstotkov za posameznega otroka. Hkrati zakon določa, da državni organi, 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni proračunski uporabniki, ki v času trajanja epidemije ne 
izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunajo. Ta sredstva se za čas trajanja epidemije krijejo in 
državnega proračuna.    
 
   
Vlada izdala uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z državno pomočjo za velika podjetja 
  
Vlada je na izdala Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih 
sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). S predlagano uredbo se 
velikim podjetjem daje možnost, da prejmejo pomoč nad 800.000 evrov, če dokažejo škodo zaradi 
epidemije v višjem obsegu. 
  
ZIUZEOP v 20.a členu opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, ki so potrebni zaradi zagotovitve 
skladnosti izvajanja zakona s pravili o državnih pomočeh, in sicer z  Začasnim okvirom za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. 
  
Za zagotovitev skladnosti pomoči z začasnim okvirom in v izogib vračilom nedovoljenih državnih pomoči je 
bilo potrebno v zakon dodati, da skupna pomoč za vse ukrepe po začasnem okviru ne sme preseči 800.000 
evrov na podjetje ali 120.000 evrov na podjetje v sektorju ribištva in akvakulture ali 100.000 evrov na 
podjetje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. 
  
Ker pri velikih podjetjih pri izvajanju ukrepov iz podpoglavja 1.1 (nadomestila plače in oprostitev socialnih 
prispevkov) in podpoglavja 1.2 (oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zaposlene, ki delajo) skupni znesek javnih sredstev lahko preseže 800.000 evrov na posamezno podjetje, sta 
v drugem odstavku 20.a člena ZIUZEOP opredeljeni dve dodatni možnosti dodelitve javnih sredstev v skladu 
s pravili o državnih pomočeh – točki a) in b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP. 
  
Rešitev pod točko b) opredeljuje dodelitev pomoči v skladu s 107(2)(b) členom Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki je podlaga za dodelitev pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali 
izredni dogodek (izbruh COVID-19). Vsota vseh javnih sredstev, ki jih podjetje prejme za odpravo posledic 
škode zaradi COVID 19, ne sme preseči 100 % dejanske škode v podjetju, podjetje pa mora škodo dokazati. 
  
Zakon predvideva, da se sprejme podzakonski akt, kjer se določi metodologija ocenjevanja škode, pogoji ter 
postopek dodelitve javnih sredstev. Ta pravni akt (uredba) bo podlaga za shemo državnih pomoči in bo 
priglašen Evropski komisiji. 
  
S predlagano uredbo se tako določa metodologija dokazovanja nastale škode za povrnitev stroškov 
nadomestil plače in oprostitev plačila socialnih prispevkov (poglavje 1.1 ZIUZEOP) in oprostitve prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  (poglavje 1.2 ZIUZEOP). 
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Za povrnitev stroškov nadomestil plače in oprostitve prispevkov (poglavje 1.1 in 1.2 ZIUZEOP) bi velika 
podjetja morala dokazovati, da so utrpela škodo na podlagi dokazovanja zmanjšanja dodane vrednosti ali 
dodatnih stroškov, ki so jih podjetja imela zaradi COVID-19 (to so krizni dodatek in dodatni stroški, ki so jih 
imela podjetja izključno zaradi zagotavljanja zajezitve in omejitve posledic epidemije v skladu z navodili in 
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Upošteva se zmanjšanje dodane vrednosti v obdobju od 
13. 3. do 31. 5. 2020 (glede na povprečje 12 mesecev pred epidemijo) in dodatni stroški, nastali v obdobju 
od 13. 3. do 31. 5. 2020. 
 
Zgornja meja povračila škode je omejena z višino iz 28. in 33. člena ZIUZEOP (maksimalnega zneska 
nadomestil plač in oprostitev prispevkov), in ne dejanske dokazane škode. 
 
Vlada spremenila uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji 
toplote in elektrike z visokim izkoristkom 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.  
 
Z uredbo je bilo na podlagi novega Energetskega zakona potrebno urediti in določiti vrste energetskih 
tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in za proizvodne naprave 
s soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom, ki lahko prejemajo podpore, razvrstitev 
proizvodnih naprav v velikostne razrede, način pridobitve podpore preko postopka javnega poziva za vstop 
proizvodne naprave v podporno shemo, konkurenčni postopek izbiranja proizvodnih naprav za vstop v 
podporno shemo, način za določanje referenčnih stroškov proizvodnje elektrike iz OVE in v soproizvodnji 
toplote in elektrike z visokim izkoristkom, način določanja cen za zagotovljeni odkup elektrike, način 
določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje proizvodnih naprav, pogoje 
za pridobitev podpore, način pridobitve podpore ter način in trajanje prejemanja podpor ter druga 
vprašanja, povezana s podeljevanjem in koriščenjem podpor elektriki, proizvedeni iz OVE in v SPTE. 
 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega 
zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev 
njihove višine, kot tudi se zaradi doseganja ciljev podpor v manjši meri spreminjajo oz. dopolnjujejo še 
nekatere druge določbe te uredbe. S tem v zvezi prinašajo spremembe in dopolnitve nekatere nove izraze 
skupaj z opredelitvami, konkretno takšne, ki opredeljujejo pojem prijavitelja projekta in skupino projektov. 
Opisane spremembe so mestoma vključene v posameznih členih te uredbe. S predlagano spremembo se 
kot izpostavljeno dodaja člen, v katerem se podrobneje predpisuje zavarovanje za izvedbo tistih projektov, 
ki jih prijavijo promotorji.  
 
S predlaganimi spremembami bo ukrep podpor prispeval k povečanju deleža OVE v rabi bruto končne 
energije, v zvezi s čemer se je Slovenija zavezala tudi z nedavno sprejetim nacionalnim energetskim in 
podnebnim načrtom (NEPN). 
 
Za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini je za leto 2020 zagotovljenih 795.500 evrov 
 
Vlada je sprejela Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020 
in se seznanila s poročilom o izvedbi programa ukrepov za  izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški 
dolini za leto 2019. Za izvajanje programa za leto 2020 je zagotovljenih 795.500 evrov.  
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Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto, in sicer  na 
podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti 
okolja v Zgornji Mežiški dolini. Letni program ukrepov je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v 
sodelovanju z Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem, Agencijo RS za okolje in Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje (NIJZ) - OE Ravne na Koroškem.  
 
Otroci v Zgornji Mežiški dolini so izpostavljeni svincu iz okolja, največ pa iz tal, ki v njihovo telo vstopa preko 
drobnega prahu ali preko lokalno pridelane hrane. Leta 2007 so se v Mežiški dolini začeli izvajati ukrepi za 
zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev svincu: preplastitve makadamskih površin, ureditve otroških igrišč, 
mokro čiščenje utrjenih površin, čiščenje fasad in ostrešij ter varovalna prehrana. Skupni učinek izvedenih 
ukrepov spremljamo z rednimi meritvami vrednosti svinca v krvi otrok, ki bi se ob izvajanju ukrepov morale 
nižati. V programu je določen cilj, da bodo imeli otroci iz zgornje Mežiške doline (95 % vseh otrok) do leta 
2022 vrednost svinca v krvi pod 100 µg/l. Pred začetkom izvajanja programa je imela višje vrednosti 
približno polovica otrok, po treh letih izvajanja okoli 20 % otrok, nato pa se je trend padanja ustavil pri 
približno 10 % otrok. 
 
Leta 2019 je imelo višje vrednosti zgolj 4,6 % otrok, kar že ustreza zastavljenemu cilju. Nismo pa prepričani, 
da znižanje kaže samo uspešnost izvedenih ukrepov, ampak je verjetno tudi posledica deževnega obdobja 
pred vzorčenjem krvi. V deževnem času je prahu v okolju manj, otroci pa se manj časa zadržujejo zunaj. To 
znova potrjuje, da je zelo pomemben vir izpostavljenosti svincu onesnaženi prah in so ukrepi za omejevanje 
njegovega nastajanja in širjenja prava pot. Za nadaljnji napredek bo treba program okrepiti, okrepiti nadzor 
pri izbiri in izvedbi ukrepov, da bodo ti izbrani in izvedeni na način, ki ustreza osnovnemu namenu. Vključiti 
bi morali izvajanje ukrepov na zasebnih zemljiščih, omejiti širjenje industrije, prepovedati uporabo močno 
onesnaženega materiala za gradbene namene in omejiti nenadzorovano manipulacijo z onesnaženimi tlemi.  
 
V letu 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor preko inšpekcijskih služb izvedlo več nadzorov  nad 
aktualnimi onesnaževalci v zgornji mežiški dolini, prav tako so bili izvedeni nadzori pri investitorjih v cestno 
in vodno infrastrukturo. 
 
Stališče k spremembi Uredbe o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe Sveta o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki 
sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije. Tako se RS načeloma 
strinja s predlogom uredbe o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so 
povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije. 
 
EU državam zahodnega Balkana, od leta 2000 z avtonomnim trgovinskim ukrepom nudi prost dostop na trg 
EU za skoraj vse proizvode, po poreklu iz teh držav. Ukrep je eden od ukrepov, ki so bili sprejeti v okviru 
stabilizacijsko-pridružitvenega procesa EU. Evropska komisija ga je začela s ciljem prispevati k izvajanju 
učinkovitih gospodarskih reform in regionalnega sodelovanja na območju zahodnega Balkana.  
  
S predlagano spremembo Uredbe se avtonomni trgovinski ukrep podaljša za nadaljnjih pet let, tj. do 31. 
decembra 2025. 
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Na začetku je EU prost dostop na trg EU državam zahodnega Balkana nudila enostransko na podlagi uredbe 
o avtonomnih trgovinskih ukrepih. S sklepanjem stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov pa je večina teh 
ugodnosti prešla pod okrilje stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, ki jih je EU sklenila s posameznimi  
državami zahodnega Balkana. Avtonomni trgovinski ukrep tako predstavlja dopolnitev ugodnosti na podlagi 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, in sicer za uvoz sadja in zelenjave ter vina v EU. Za sadje in 
zelenjavo je v okviru avtonomnega trgovinskega ukrepa določena opustitev plačila posebne dajatve. Pri 
uvozu vina pa lahko upravičenke iz zahodnega Balkana po izrabi tarifnih kvot za vino na podlagi 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma koristijo še t.i. skupno tarifno kvoto za vino na podlagi 
avtonomnega trgovinskega ukrepa.  
 
Uredba o avtonomnih trgovinskih ukrepov ima pozitiven vpliv na izvajanje gospodarskih reform v državah 
zahodnega Balkana, kar posledično vpliva tudi na pogoje poslovanja s podjetji iz teh držav. EU je z več kot 
72% deležem največja trgovinska partnerica držav zahodnega Balkana Skupna trgovina med EU in državami 
zahodnega Balkana je leta 2018 presegla 54 milijard evrov.  
 
Države zahodnega Balkana sodijo med najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije. Nadaljnja 
oprostitev plačila carinskih dajatev na uvoz svežega sadja in zelenjave ter vina bo še naprej olajševala uvoz 
iz držav zahodnega Balkana.  
 
 
Odgovor glede razveljavitve Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz 
narave 
 
Vlada je sprejela Odgovor na sklepe Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta 
Republike Slovenije, sprejete na 6. izredni seji dne 21. 4.  2020, v zvezi seznanitvijo in obravnavo odločbe 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega 
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN). V odgovoru vlada podaja komentar k 
razveljavitvi ZIOMVN, opisuje nadaljnje aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike velikih zveri v Sloveniji, 
po izdaji odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in način upoštevanja predlogov stroke. 
 
Razveljavitve ZIOMVN 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je  v celoti razveljavilo ZIOMVN. Pri tem se ni vsebinsko opredeljevalo 
do zakona, temveč je presojalo izključno njegovo skladnost z Ustavo z vidika ustavnega načela delitve 
oblasti. ZIOMVN je tako Ustavno sodišče razveljavilo, ker je menilo, da je zakonodajalec s sprejemom 
ZIOMVN nedopustno posegel v pristojnost izvršilne veje oblasti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
odločbo Ustavnega sodišča spoštuje in jo bo v prihodnje upoštevalo pri nadaljnjem urejanju problematike. 
MOP še naprej podpira strokovne rešitve, ki bodo omogočale čim hitrejšo vzpostavitev ravnovesja  med 
sobivanjem z velikimi zvermi in varnostjo človeka.  
 
Nadaljnje postopanje pri vzpostavitvi ravnovesja med sobivanjem z velikimi zvermi in varnostjo človeka 
 
Za odvzem rjavega medveda iz narave je na Agenciji za okolje Republike Slovenije (ARSO) po uradni 
dolžnosti že začet postopek za selektiven in omejen odvzem nekaterih živali iz narave pod strogo 
nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu, v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uredba). Predviden odvzem bo temeljil na strokovnih 
argumentih za odvzem, kvotam, dinamiki in drugim pogojem odvzema, kot izhajajo iz Strokovnih izhodišč za 
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upravljanje rjavega medveda v Sloveniji (obdobje 2020-2023) ter iz Strokovnega mnenja Zavoda za gozdove 
Slovenije za odvzem osebkov vrste rjavi medved (Ursus arctos) iz narave. Argumentacija za odvzem rjavega 
medveda je bila konec januarja, na zadnjem sestanku, pred nastopom aktualnega stanja v zvezi z epidemijo 
bolezni COVID-19, predstavljena tudi Interesni delovni skupini za spremljanje politike upravljanja z velikimi 
zvermi (Interesna skupina) in Strokovni skupini za podporo pri upravljanju z velikimi zvermi (Strokovna 
skupina), ki delujeta pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Odločba, ki se pripravlja na ARSO in bo 
izdana v zakonskih rokih, bo v skladu s strokovnimi predlogi veljavna do 30. 9. 2020 in v tem trenutku 
predstavlja najprimernejši in časovno najhitrejši odziv. Poleg načrtovane odločbe za kvotni odvzem za 
rjavega medveda bo ARSO v posamičnih primerih po potrebi izdajala tudi odločbe za odvzem posameznih 
osebkov rjavega medveda po 7. členu Uredbe, z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi.  
 
Za odvzem volka strokovna argumentacija oziroma raziskava v smislu zgoraj opisanih strokovnih podlag za 
kvotni odvzem ni bila izdelana. Interesna in Strokovna skupina sta namreč sprejeli stališče, da je treba 
izboljšati sistem izdajanja odločb v primerih posamičnih odvzemov. S tem namenom je bil pripravljen 
predlog Smernice za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom, ki bo olajšala tako 
pripravo vlog, kakor tudi izdajo odločb za posamični odstrel volka. Smernica se je poleg razjasnitve 
nekaterih procesnih vprašanj osredotočila predvsem na jasnejšo opredelitev nekaterih kriterijev za 
dokazovanje razlogov za dovolitev odstrela, kot je preprečitev resne škode ter zagotavljanje zdravja in 
varnosti ljudi. 
 
Sprejem strateških dokumentov za upravljanje rjavega medveda in volka 
 
Dolgoročna strategija upravljanja rjavega medveda in volka sta bili sicer že sprejeti, vendar ju je treba 
prenoviti. Na Ministrstvu za okolje in prostor je pripravljena nova strategija upravljanja z rjavim medvedom, 
ki je bila že predmet obravnave na Strokovni in Interesni skupini, je bila tudi dopolnjena s podanimi 
pripombami in bo v kratkem posredovana v ponovno javno razpravo. Postopek prenove strategije 
upravljanja volka pa bo predvidoma sledil kmalu po sprejemu strategije za upravljanje rjavega medveda. 
 
Upoštevanje predlogov stroke  
 
Navedene strokovne podlage, dokumenti in strokovne ugotovitve oziroma zaključki so že bili obravnavani v 
okviru strokovne in interesne skupine. V diskusiji so bile v največji meri upoštevane pripombe nevladnih 
organizaciji, kmetov oziroma rejcev in lokalnih skupnosti, ker so le na takšen način lahko odločitve 
legitimne, strokovno utemeljene in s tem lahko računamo tudi na to, da bodo zdržale morebitno upravno-
sodno presojo. Edini način  za izvedbo odstrela je, da se doseže konsenz in da je argumentacija za odstrel 
zakonita in trdna, izven vsake sence strokovnega dvoma ter v okvirih načela previdnosti, kot to določa 
Direktiva o habitatih, zato je potrebno upoštevati mnenje/opozorila  deležnikov. Dejstvo je, da upravljanje z 
velikimi zvermi v Republiki Sloveniji terja strokovne in glede na čas (pričetek nove pašne sezone) tudi hitre 
ter konkretne rešitve. Zato MOP še naprej podpira strokovne rešitve, ki bodo omogočale čim hitrejšo 
vzpostavitev ravnovesja  med sobivanjem in varnostjo človeka. 
 
Strokovna in Interesna skupina sta s ciljem nujnosti in potrebnosti zakonske ureditve sistema upravljanja z 
velikimi zvermi zastavili določene rešitve, s katerimi se Ministrstvo za okolje in prostor strinja in zato 
podpira njihovo čim prejšnjo izvedbo. 
 


