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63. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 12. 3. 2020 – Vlada RS je na svoji 63. redni seji med drugim določila 
besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila 
plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem 
postopku. Vlada RS je sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerze ter Uredbo o določitvi modelov vrednotenja 
nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja. Prav 
tako se je Vlada RS seznanila z Informacijo o stanju priprav na predsedovanje 
Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, s končno 
oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic novembrskih poplav 2019 in s 
končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja 
morja novembra 2019 na območju Obalne regije. Vlada RS pa se je seznanila tudi z 
vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z 
zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije in s poročilom 
Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. 
 
Zakon o interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest 
Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 
2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na 
katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski 
aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih 
dejavnostih, v katerih se bo hkrati zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti 
nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj 
zaposlenih.  
 
Namen predloga zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v 
prizadetih panogah, in bo dosežen z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil 
plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona. 
 
Poleg tega predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače 
tudi za primere, ko delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za 
zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more 
omogočiti dela na domu. 
 
Cilji predloga zakona so: 

• ohranitev vsaj 50 odstotkov zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim 
obsegom poslovanja, in 

• blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta 
ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno 
odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne 
zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. 

 



 

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

                                                                                         

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh 
primerih:  
1. PRIMER: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati 
dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje 
na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za 
nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na 
delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država. 
 
2. PRIMER: ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo 
mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% 
osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene v celoti nosi 
Republika Slovenija. 
 
Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo 
bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene. 
 
Pogoji za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca so naslednji: 

• da predloži opis poslovnega položaja, 

• da na podlagi opisa poslovnega položaja izkaže, da zaradi poslovnih razlogov 
začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in se 
odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo ter 

• da predloži pisno izjavo, s katero se zaveže k ohranitvi delovnih mest delavcev na 
začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja 
na delo. 

 
Pred sprejetjem odločitve o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo se bo moral 
delodajalec o tem posvetovati s sindikati v podjetju oziroma s svetom delavcev oziroma 
obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. 
 
Do delnega povračila nadomestila plače ne bo mogel biti upravičen delodajalec, ki je 
davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovnopravne 
zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti. 
 
Z zakonom so bili včeraj seznanjeni tudi socialnimi partnerji, ki so podali svoje predloge. 
Predlog zakona je pripravljen za sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru. 
 
Sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerze 
Vlada je sprejela sklep, s katerim se bo prepovedalo zbiranje ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter na univerzah. Minister za zdravje bo za podrobnejšo izvedbo 
tega sklepa, vključno s trajanjem prepovedi, izdal odredbo. Z ukrepom bomo zmanjšali 
tveganje pojava nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji. 
 
Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin 
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Sprejeta Uredba določa končno obliko modelov vrednotenja skladno z zakonskimi merili. 
Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin za vsak model vrednotenja določa: 
pripadajoče klasifikacije namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in 
vrednostnih ravni, formule, tabele, točkovnike, faktorje in grafe, način uporabe teh 
elementov, datum modelov vrednotenja ter podatke za pripis posplošene vrednosti.  
 
V skladu s časovnico izvajanja aktivnosti množičnega vrednotenja nepremičnin bodo vsi 
lastniki nepremičnin predvidoma v mesecu aprilu 2020 prejeli zbirno potrdilo o vrednostih 
vseh nepremičnin. Lastniki nepremičnin lahko še naprej nemoteno urejajo podatke o svojih 
nepremičninah, saj gre za redne upravne naloge Geodetske uprave RS.  
 
Informacija o stanju priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske 
unije v drugi polovici leta 2021 
Marca 2019 je vlada sprejela celovito projektno nalogo za posebni vladni projekt 
Predsedovanje RS Svetu EU v drugi polovici leta 2021. V nalogi so povzeta temeljna 
izhodišča za organizacijo in izvedbo predsedovanja – tako s programskega, 
organizacijskega, promocijskega, kadrovskega in finančnega vidika, identificirane pa so 
tudi ključne naloge in časovni okviri za njihovo izvedbo. Izvedba aktivnosti po projektni 
nalogi teče skladno s predvideno časovnico.  
 
Med drugim so bile izvedene naslednje aktivnosti: novembra 2018 je bil sprejet kadrovski 
načrt za posebni vladni projekt PSEU 2021. Resorji so začeli z zaposlovanjem. V teku je 
izvedba aktivnosti po splošnem povabilu potencialnim kadrom za sodelovanje v projektu 
PSEU 2021. Prva revizija je bila opravljena oktobra 2019, v pripravi pa so aktivnosti za 
izvedbo druge revizije kadrovskega načrta. Aprila 2019 je bil sprejet program 
usposabljanja in izobraževanja. Prva usposabljanja so se začela novembra 2019, medtem 
ko je pretežni del usposabljanj načrtovan v letu 2020. Septembra 2019 je bil potrjen prvi 
osnutek prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. V teku so aktivnosti za revizijo 
prvega osnutka prednostnih nalog. V teku so tudi aktivnosti, vezane na 18-mesečni 
program predsedovanja – priprava odziva na prvi osnutek kot ga je v začetku februarja 
2020 predložil Generalni sekretariat Sveta, po tem ko je bodoči trio predsedstev 
Generalnemu sekretariatu Sveta predložil predlog elementov za pripravo programa. 
Potrjena sta bila komunikacijski načrt in promocijski načrt za čas priprav in izvedbe 
predsedovanja RS Svetu EU 2021 in v teku so aktivnosti za njuno konkretizacijo. Izbrana 
je bila zasnova celostne grafične podobe predsedovanja, ki bo splošni javnosti 
predstavljena zadnji mesec pred uradnim pričetkom predsedovanja. Pristopilo se je k 
vzpostavitvi enotnega spletnega mesta predsedstva v sistemu Generalnega sekretariata 
Sveta EU, katerega zaključek izvedbe se načrtuje v marcu 2021. Nadaljevala in krepila se 
je izvedba aktivnosti glede večine elementov, vezanih na organizacijo dogodkov, 
predvsem pa glede opredelitve seznama in finančnega konteksta organizacije dogodkov, 
načina upravljanja z dogodki, (ne)centraliziranosti izvedbe dogodkov, varnostnih vidikov 
organizacije dogodkov, izvedbe prevozov, problematiko nastanitev, oficirjev za zvezo, 
tolmačenja in prevajanja. Konkretizacija na vseh področjih je v teku. Enako tudi na 
področju priprave koledarja predsedovanja, priprave in izvedbe javnih naročil za potrebe 
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slovenskega predsedovanja ter glede partnerskega sodelovanja.Redno se je spremljala 
poraba finančnih sredstev, načrtovanih na podprogramu 030104 – Predsedovanje RS 
Svetu EU. 
Poseben izziv v okviru priprav na predsedovanje RS Svetu EU ostaja problematika 
operativnosti ponudnikov letalskih prevozov z in na slovenska letališča ter obnova JGZ 
Brda, ki nista del projekta predsedovanja. 
Vlada bo z Informacijo o stanju priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu 
Evropske unije v drugi polovici leta 2021 seznanila Državni zbor Republike Slovenije. 
 
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic novembrskih poplav 
2019 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
poplav med 14. in 20. novembrom 2019 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, 
Notranjske, Podravske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 48 
občinah skupno znaša 15.231.213,09 evra, in jo je 14. februarja 2020 verificirala Državna 
komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu 
Državna komisija). 
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 830.259,73 
EUR, škoda v gozdovih 27.280,50 EUR, delna škoda na stavbah 53.859,18 EUR, škoda 
na gradbeno-inženirskih objektih 3.786.732,18 EUR, škoda na gozdnih cestah 396.448,94 
EUR, škoda na vodotokih 10.065.524,07 EUR in škoda na državnih cestah 71.108,49 
EUR. 
 
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna za leto 2020 (3.231.957,70 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev 
državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da pripravijo program odprave posledic 
neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 
  
Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri 
posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena 
nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je 
oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma 
predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje 
Ministrstvu za okolje in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za okolje in 
prostor seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic 
nesreče. 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo zapisniško prenesla zapisnike in 
drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 
14. in 20. novembrom 2019 Ministrstvu za okolje in prostor. 
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Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic poplav med 14. in 20. 
novembrom 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje v skupni višini 584,00 evra in se pokrijejo iz proračunske rezerve. 
 
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja 
morja novembra 2019 na območju Obalne regije 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 na območju Obalne regije, ki 
v štirih občinah skupno znaša 7.444.172,73 evra in jo je 31. januarja 2020 verificirala 
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem 
besedilu Državna komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na 
kmetijskih zemljiščih 128.158,64 evra, škoda na uničenih objektih 18.226,96 evra, delna 
škoda na stavbah 991.220,48 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.353.784,71 
evra, škoda na vodotokih 3.784.254,10 evra in škoda v gospodarstvu 168.527,84 evra. 
Škoda na objektih, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah in v škodi na 
gradbeno-inženirskih objektih. 
 
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna za leto 2020 (3.231.957,70 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev 
državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s tem sklepom pripravijo program 
odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč. 
  
Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri 
posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena 
nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je 
oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma 
predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje 
Ministrstvu za okolje in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za okolje in 
prostor seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic 
nesreče. 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo zapisniško prenesla zapisnike in 
drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega 
plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic visokega plimovanja morja 
med 12. in 14. novembrom 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 736,00 evra, in se pokrijejo iz proračunske 
rezerve.   
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Vmesno poročilo medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom 
pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije 
Izhodišče za delo te delovne skupine je bila sprememba Ustave Republike Slovenije, s 
katero je bila leta 2016 pravica do pitne vode vpisana v ustavo, s tem pa je postala ta 
pravica v Sloveniji zaščitena na najvišji pravni ravni. Medresorska delovna skupina je 
tekom svojega dela izoblikovala stališča glede nekaterih odprtih pravnih vprašanj, ki so 
povezana z vpisom pravice do pitne vode v ustavo. Pravica do pitne vode je pravica 
posameznika do zagotavljanja varne (to je zdravstveno ustrezne) pitne vode pod enakimi 
pogoji v količinah, ki omogočajo preživetje in zdravje. Pitna voda se zagotavlja neprofitno 
in neprekinjeno ter prednostno pri javnem vodovodnem omrežju ter z lastno oskrbo s pitno 
vodo. Pomena izraza »neprofitnost« ne gre enačiti z brezplačnostjo, saj ima zagotavljanje 
infrastrukture in opravljanje nalog javne službe oskrbe s pitno vodo svojo ceno. V kolikor 
tudi to ni mogoče, pa bi se zagotovila oskrba s pitno vodo z dovozom pitne vode s 
cisterno, preko pitnika ali na drug ustrezen način. Ustavno vzpostavljena pravica ne 
posega v možnost omogočanja lastne oskrbe v primerih, ko je lastna oskrba edino 
smotrna. Prav tako ustavna pravica ne vzpostavlja zahteve, da se javni vodovod zagotovi 
tudi v primerih in na nepremičninah, ki za to ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. 
Spremembe zakonodaje bi šle v smeri povečanega nadzora, poenotenja izvajanja javne 
službe oskrbe s pitno vodo ter zagotovitve vodovodnih sistemov tam, kjer je to smiselno. 
 
Z delom v okviru medresorske delovne skupine je potrebno nadaljevati, saj naloge še niso 
opravljene v celoti. 
 
Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin 
Vlada se je seznanila s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve 
nepremičnin za obdobje od julija do decembra 2019 o realizaciji Programa in terminskega 
načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema 
obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Ocena 
realizacije je podana glede na terminski načrt, ki ga je vlada potrdila 9. maja 2019.  
 
V omenjenem poročilu projektni svet med drugim ugotavlja, da so ključne naloge oziroma 
postopki, vezani na izvajanje drugega sistemskega množičnega vrednotenja, potekali 
skladno s spremenjeno časovnico, kar omogoča sprejem uredbe o modelih vrednotenja do 
1. aprila 2020.  
 
Geodetska uprava RS je do konca leta 2019 izvajala obdelavo in zavzemanje stališč do 
prejetih pripomb iz javne razgrnitve modelov vrednotenja ter pripravljala osnutek uredbe o 
modelih vrednotenja. Osnutki vseh modelov vrednotenja so skladni z merili kakovosti, kot 
jih določa Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Na njihovi podlagi je bilo v 
poskusnem izračunu ugotovljeno generalno povišanje tržnih vrednosti nepremičninskega 
fonda v Sloveniji s 123,7 milijard evrov (ugotovljena skupna vrednost ob zadnji indeksaciji 
v začetku leta 2018 ob stanju trga na marec 2017) na 159,5 milijard evrov (stanje trga na 
januar 2019). 
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Po ugotovitvah projektnega sveta je večina podatkov za izvedbo drugega sistemskega 
množičnega vrednotenja zagotovljenih in kakovostno ustreznih oziroma so v zaključni fazi, 
razen podatkov o cestni in železniški infrastrukturi.  
 
Projektni svet ugotavlja, da je vodenje uradnih evidenc podatkov ter skrb za njihovo 
kakovost stalna naloga državnih organov in drugih deležnikov, ki evidence vodijo oziroma 
prispevajo podatke zanje. Projektni svet predlaga, da se - vzporedno z drugim sistemskim 
vrednotenjem nepremičnin - delo na izboljšavi že evidentiranih podatkov, s ciljem še višje 
kakovosti pred uvedbo prve obdavčitve nepremičnin po novem sistemu, nadaljuje.  
 
Projektni svet predlaga vsem upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki bi lahko bili v 
prihodnje uporabni tudi za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin (evidenca 
dejanske rabe poseljenih zemljišč, podatki o razvojnih stopnjah stavbnih zemljišč, 
evidence varovalnih in varstvenih režimov, omejitev ali prepovedi v prostoru; vzpostavitev 
katastra inženirskih objektov itd.), naj aktivno nadaljujejo z vzpostavljanjem novo 
načrtovanih evidenc prostorskih podatkov najmanj v skladu z roki, zapisanimi v zakonodaji 
in naj tem nalogam namenijo visoko prioriteto. S tem bodo nadaljnji cikli množičnega 
vrednotenja lahko zagotovili še bolj kakovostne rezultate množičnega vrednotenja - 
posplošene vrednosti posameznih nepremičninam.  
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