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75. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 6.8.2020 – Vlada je na 75. dopisni seji sklenila, da Odlok o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 preneha veljati. Sprejela je tudi konsolidirano 
premoženjsko bilanco države in občin, ki se je v letu 2019 povečala za 2,8 % 
oziroma 1,36 milijarde evrov. 
 
Novela Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in 
jo objavi v Uradnem listu RS. 
 
S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju zahtevkov 
za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom 
lažjega izvajanja projektov sodelovanja, še posebej zaradi olajšanja upravičencev pri 
spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.  
 
S predlaganimi spremembami bo možno lažje izvajanje projektov in doseganje ciljev 
podukrepov ter hitrejši pregled zahtevkov za izplačilo sredstev, kar bo posledično skrajšalo 
čas nakazil prejete podpore upravičencem za njihove stroške, nastale pri izvajanju 
projektov, ter jim tako zagotovilo večjo likvidnost. 
 
Določilo, da se ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev preverjata izpolnjevanje pogojev 
glede ohranitve števila članov in heterogenost partnerstva, se je izkazalo kot nepotrebna 
zahteva. V primeru spremembe enega ali več članov partnerstva, pa mora vodilni partner 
na ARSKTRP vložiti obrazložen zahtevek za spremembo partnerja. V tem primeru 
ARSKTRP preveri, ali novi predlagani član partnerstva izpolnjuje vse pogoje glede 
ohranitve števila članov in heterogenost partnerstva ter druge zahteve, na podlagi katerih 
je pridobil točke na podlagi meril za ocenjevanje vlog. 
 
Upravičencem pri podukrepih Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih 
trgov ter Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji se omogoča odpustek pri določbah, vezanih 
na doseganje načrtovanih prihodkov na način, da se obveznost šteje za izpolnjeno, če je 
doseženih 80% načrtovanih prihodkov. Pri podukrepu Vzpostavitev in razvoj kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov se spreminja določba, da je treba pogoj doseganja 
prihodkov od prodaje in vrednosti odkupa proizvodov izpolniti v času trajanja projekta in ne 
le v zadnjih 12 mesecih trajanja projekta. Dosedanje zanimanje in črpanje sredstev pri tem 
podukrepu je manjše od pričakovanega, zato ga želimo spodbuditi tudi s sprostitvijo 
nekaterih pogojev. Epidemija Covid-19 je med drugim pokazala veliko potrebo po 
spodbujanju tovrstnih projektov, ki prispevajo k večji lokalni samooskrbi. S takimi projekti 
lahko prispevamo tudi k vzpostavitvi trajnostnih prehranskih sistemov in trajnim pozitivnim 
učinkom na samooskrbo. Potrebe partnerstev so različne – nekatera partnerstva 
potrebujejo več storitev v smislu pomoči pri trženju, druga pri vlaganju v premične 
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prodajalne, ipd. Pri upravičenih stroških nakupa nove opreme sofinanciramo le 
amortizacijo opreme za čas uporabe te opreme v projektu. Razširitev partnerstva je v 
skladu z Uredbo 1305/2013/EU, ki določa, da se podpora v okviru tega ukrepa odobri za 
spodbujanje oblik sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta. Iz te določbe evropskega 
predpisa izhaja posebnost tega ukrepa, pri katerem gre dejansko za povsem drugačno 
opredelitev upravičenca, kot sicer velja pri drugih ukrepih PRP 2014–2020. Tako lahko pri 
izvedbi projekta sodelujejo vsi subjekti, ki s svojo dejavnostjo, znanjem in izkušnjami ter 
predvideno vlogo v projektu lahko pripomorejo k uspešni izvedbi projekta, svojo vlogo pa 
utemeljijo v opisu projekta.   
 
Zaradi negotovosti v zvezi z epidemijo Covid-19 in posledično negotovosti pri izvajanju 
projektnih aktivnosti imajo upravičenci možnost podaljšanja izvajanja ukrepov v skladu z 
uveljavljanjem višje sile, kar bo upravičencem, ki zaradi epidemije Covid-19 v predvidenem 
obdobju ne bi mogli izvesti projektov, omogočilo, da izvedejo načrtovane projekte in 
dosežejo cilje podukrepa. V uredbi se uvaja možnost podaljšanja časa trajanja projektov 
največ do 30. junija 2023.  
 
Omogoča se kritje stroškov usposabljanj članov partnerstva in udeležbe na dogodkih zunaj 
Republike Slovenije, kar je pomembno z vidika pridobivanja specifičnih znanj, ki bodo 
pripomogla k boljšemu izvajanju projektov ter prenosu novih znanj in praks v kmetijstvo in 
gozdarstvo.  
 
Z namenom administrativne razbremenitve tako upravičencev kot plačilne agencije se pri 
oddaji zahtevkov za izplačilo sredstev za stroške do 420 evrov brez DDV uvaja možnost 
prilaganja ene ponudbe, enega vabila k dajanju ponudb ali oglasa ali kataloga.  
 
Dopolnjene so določbe, vezane na oddajo vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo 
sredstev, kjer se uvaja elektronska oddaja.  
  
Spremenjene določbe, razen elektronske oddaje vloge, bodo veljale tudi za vloge na javne 
razpise, ki so v teku.  
 
Večina spremenjenih določb bo veljala tudi za upravičence, ki so že prejeli odločbo o 
pravici do sredstev.  
 
Spremembe Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in 
elektronski opremi. 
 
S spremembo se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropske direktive (2018/849) 
o spremembi direktiv o izrabljenih vozilih, o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih 
baterijah in akumulatorjih ter o odpadni električni in elektronski opremi. Ukinjena je 
poročevalska obveznost države članice za predložitev triletnega poročila o izvajanju 
direktive. 
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Dodatno se s spremembo uredba usklajuje z izvedbeno uredbo Komisije o vzpostavitvi 
formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske 
opreme, ki se uporablja od 1. januarja 2020. S tem se odpravlja podvajanje ureditve glede 
zbiranja in poročanja podatkov. 
Odpravljajo se tudi nejasnosti in napake pri posameznih določbah, ki so nastale zaradi 
načina zapisa določb, s čimer bodo te določbe bolj razumljive, jasne in uporabne. 
Navedene spremembe niso vsebinske in v ničemer ne spreminjajo pomena teh določb. 
 
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 prenehal veljati 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Tako prenehajo veljati začasni ukrepi, ki jih je uvajal v mesecu maju sprejeti Odlok 
prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To je predlagala tudi  
Strokovna skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19   
 
Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, 
sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem je tako enako kot v času pred sprejetim 
odlokom oz. pred epidemijo COVID-19.  
 
 
Vlada zaključila Posebni vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne 
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov 
 
Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Posebni vladni projekt za zagotavljanje 
poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela s sklepoma z dne 30. 11. 2017 in z dne 6. 2. 2018, zaključi. 
 
Vlada Republike Slovenije je odločila, da se z zaključkom projekta zaključi sanacija v 
naslednjih javnih zdravstvenih zavodih, v katerih je bila uvedena sanacija na podlagi 
Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija:  

 Onkološki inštitut Ljubljana, 
 Splošna bolnišnica Brežice,  
 Splošna bolnišnica Celje,  
 Univerzitetni klinični center Ljubljana,  
 Univerzitetni klinični center Maribor,  
 Splošna bolnišnica Murska Sobota,  
 Splošna bolnišnica Novo mesto,  
 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,  
 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  
 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,  
 Bolnišnica Topolšica,  
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 Splošna bolnišnica Trbovlje, 
 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj in 
 Splošna bolnišnica Izola. 

 
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bila sanacija bolnišnic, ki je bila uvedena na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, neuspešna pri trinajstih 
od petnajstih bolnišnicah v sanaciji. 
 
Z dnem zaključka sanacije javnih zdravstvenih zavodov preneha delovati sanacijski odbor 
iz 12. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in sanacijske uprave v 
javnih zdravstvenih zavodih. 
 
Zaposleni s sklenjenim delovnim razmerjem za delo na posebnem vladnem projektu za 
zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov za namen 
priprave poročil in prehoda izvajanja ukrepov za zagotavljanje dolgoročne finančne 
stabilnosti v okviru rednih nalog bolnišnic opravljajo delo do 31. 12. 2020. 
 
Do konca leta 2020 se pripravi končna poročila in podlage za prehod na redno spremljanje 
ukrepov za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti v okviru rednih nalog. Vodstva 
javnih zdravstvenih zavodov nadaljujejo z opravljanjem potrebnih ukrepov za zagotavljanje 
dolgoročne finančne stabilnosti v okviru rednih nalog. V skladu z 62. členom Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 vodstvo zavoda 
polletnemu poročilu predloži sanacijski načrt, če iz ocene realizacije sprejetega finančnega 
načrta izhaja, da bo ob koncu tekočega leta javni zdravstveni zavod realiziral presežek 
odhodkov nad prihodki. Funkcijo nadzora nad izvajanjem ukrepov izvaja svet zavoda, ki 
daje soglasje na program dela in finančni načrt ter sanacijski program. 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
Vlada sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin 
 
Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na 31. december 
2019.  
 
Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja in 
podatkov poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna 
predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. 
Nazadnje jo je predložila za stanje na 31. december 2017. 
 
Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati 
vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost 
obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Finančno 
premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju 
ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso 
proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. 
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Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2019 znaša 49,83 milijard 
evrov in se je glede na stanje, izkazano na 31. december 2018, v letu 2019 povečala za 
2,80 % oziroma 1,36 milijarde evrov.  
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