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65. REDNA SEJA VLADE RS  
 
 
Ljubljana, 19. 3. 2021 – Vlada RS je na 65. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o debirokratizaciji, sprejela tri odloke v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije 
s COVID-19 in znotraj ministrstev prerazporedila sredstva, med drugim tudi zaradi 
ukrepov povezanih s COVID-19. 
 
Predlog Zakona o debirokratizaciji  
Cilj predloga zakona je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju 
administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje 
državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in 
odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.  
 
Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 
20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev 
na več ministrskih resorjih.  
 
V Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) in Zakon o centralnem registru 
prebivalstva (ZCRP) se dodajajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki 
bodo omogočali hitrejše in učinkovitejše poslovanje  uradnih oseb s posamezniki in ki 
bodo posameznikom poenostavili postopek sprejemanja pošiljk države. Podatek o mobilni 
številki in elektronskem naslovu bo državljan posredoval prostovoljno, to pomeni, če bo 
želel poenostaviti svoje poslovanje z državo.  
 
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) se ukinja žig in pisanje datuma z 
besedo na vročilnicah, omogoča pošiljanje obvestila o poslani pošiljki tudi prek SMS 
sporočila, razbremenjuje ministre, tako da bodo lahko vsi državni sekretarji, tudi tisti brez 
strokovnega izpita in ustrezne izobrazbe, podpisovali odločbe v posamičnih postopkih. V 
Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) se omogoča vročanje sklepov javnim uslužbencem 
tudi na službeno elektronsko pošto.  
 
V Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) se ukinja obvezno izvedbo projektnega naročila v 
določenih primerih. V Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) se ukinja overjanje 
natisnjenih izvodov odločb z elektronskim podpisom. V Zakonu o sodnih izvedencih, 
sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) se ukinja letne izjave izvedencev, sodnih 
tolmačev in sodnih cenilcev ministrstvu  za pravosodje o ažurnosti njihovih podatkov. V 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se olajšuje sklepanje pogodb 
med javnim sektorjem in poslovnimi subjekti, tako da se izjavo ponudnika o nepovezanosti 
s predstojnikom javne osebe pridobi le v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja 
javno-zasebnega partnerstva in javnega naročila, ne pa tudi v postopku sklepanja vsake 
pogodbe.   
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V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakonu o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
se omogoča, da je v davčnih postopkih davčni zavezanec sama agrarna skupnost, ne pa 
vsi njeni člani. V Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) se ukinja 
obveznost izdajanja računov pri plačilu s kartico.  
 
V Zakonu o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) se ukinja obračunavanje prispevkov 
za socialno varnost, ko ti presežejo znesek 6000 EUR. V Zakonu o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) se kot prekršek in delo na črno ukinja okoliščina, da 
podjetje nima vpisane šifre dejavnosti v svojih temeljnih aktih. 
 
V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se bo omogočilo, da bo naloge upravljanja 
zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter omogočilo izvajanje 
naravovarstvenega nadzora tudi občinski ali medobčinski upravi. Zakon o visokem 
šolstvu (ZVis) nadgrajuje digitalizacijo v visokem šolstvu. Zakon o športu (ZŠpo-1) 
ukinja dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne 
izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu. 
 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) ukinja podvajanje preverjanja nekaznovanosti 
za zdravstvene delavce, zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih. Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) posvetovalno pristojnost strokovnih 
komisij pri podeljevanju javnih sredstev usklajuje z dometom njihove strokovne avtonomije 
na posameznih kulturnih področjih. V Zakonu o kmetijskih zemljiščih se skrajšuje rok za 
sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije iz 30 na 15 dni. V 
Zakonu o uradnem listu (ZUL) se predvideva postopna vzpostavitev Uradnega registra 
Republike Slovenije, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila državnih predpisov, 
za katere bo veljalo načelo zaupanja v avtentičnost njihovih besedil.  
 
V drugem delu se dosledno udejanja spoštovanje 154. člena Ustave, ki objavo v uradnem 
listu zahteva tudi pred prenehanjem veljavnosti državnih predpisov in vzpostavlja 
mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo preprečeval kopičenje predpisov, ki se 
zaradi poteka časa ali družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo. Konkretno 
se razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ter 
določa prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov. 
 
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi 
drugega vala epidemije COVID-19 
Odlok določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v 
proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega 
prodaje zaradi drugega vala epidemije. Ponovno zaprtje gostinskih in turističnih dejavnosti 
ravno v času, ko je prodaja vina največja (martinovo in prednovoletni čas), se izredno 
pozna tudi pri prodaji vina. Kmetijska gospodarstva so tako kot spomladi praktično čez noč 
izgubile dohodek od prodaje vina temu segmentu, ki vrednostno predstavlja 50 odstotkov 
prodaje, hkrati pa se je zaradi omejevanja gibanja in druženja prebivalstva občutno 
zmanjšala tudi prodaja vina končnim potrošnikom.   
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Na podlagi podatkov tržno informacijskega sistema (TIS) o povprečnih prodajnih cenah in 
količinah prodanega vina (ki ga vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja - 
AKTRP za posamezne kvartale) ter kalkulativnih stroškov pridelave vina (ki jih v okviru 
strokovnih nalog v kmetijski proizvodnji vsako leto pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije - 
KIS), se je dohodek od prodanega vina v obdobju oktober-december 2020 zmanjšal za 
30,02 odstotka glede na enako obdobje v preteklih treh letih (2017-2019). 
 
Podobno se na podlagi modelnih kalkulacij, ki jih v okviru strokovnih nalog v kmetijski 
proizvodnji pripravlja KIS, ugotavlja izredno poslabšanje položaja pridelovalcev grozdja v 
letu 2020, v primerjavi s preteklimi tremi leti (v letu 2020 so utrpeli celo izgubo). S tem je 
izpolnjen pogoj za uvedbo finančnega nadomestila iz 116. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE), ki 
za uvedbo nadomestila določa vsaj 30 odstotni upad dohodka glede na pretekla tri leta. 
 
Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z 
Zakonom o vinu vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ter so v letu 2020 
proizvedli vsaj 4000 litrov vina. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega 
nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje 
grozdje za proizvodnjo vina; ugotovljen izpad dohodka v upravičene obdobju (oktober 
2020 - januar 2021) znaša 1172 evrov/hektar, nadomestilo pa se dodeli za 80 odstotnega 
izpada in znaša 938,11 evrov/hektar.   
 
Ker so posledice epidemije vplivale tudi na izpad dohodka v pridelavi grozdja, so med 
upravičence pod enakimi pogoji dodani tudi nosilci, ki imajo s kletmi sklenjeno pogodbo o 
trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja. Ugotovljen izpad dohodka pri teh 
znaša 409,66 evrov/hektar, nadomestilo pa se dodeli za 80 odstotnega izpada in znaša 
327,73 evrov/hektar. 
 
Po podatkih registra pridelovalcev grozdja in vina, je takih upravičencev približno 2250, ki 
skupaj obdelujejo cca. 8.900 hektarjev vinogradov (upoštevan le delež vinogradov, na 
katerem je bilo pridelano grozdje za lastno proizvodnjo vina in delež, iz katerega je grozdje 
oddano kletem). Od tega je približno 2.500 hektarjev vinogradov namenjenih pridelavi 
grozdja, ki se odda kletem, na 6.400 hektarjih upravičenih vinogradov pa se prideluje 
grozdje za lastno proizvodnjo vina. Najvišja višine podpore na upravičenca je omejena na 
20.000 evrov. 
 
Glede na navedene podatke o upravičencih so ocenjena potrebna sredstva za izvedbo 
ukrepa v višini 5 milijonov evrov, od katerih pa se odšteje prejeti mesečni temeljni dohodek 
tistih nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so ga uveljavljali. Predvideva se, da je od 500 do 
550 upravičencev, ki so kmečko zavarovani, prejelo temeljni dohodek za obdobje od 
oktobra do januarja 2021 v skupni višini cca 1,3 milijona evrov, zato bo za izvedbo ukrepa 
potrebnih do 3,7 milijonov evrov.  
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Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije COVID-19  
Zaradi epidemije covid-19 prihaja do velikih težav s prodajo in izpadom dohodka na 
področju posameznih skupin dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Težave se kažejo zlasti 
na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki so povezane s turizmom na kmetijah. 
Kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom, so morale začasno prenehati opravljati dejavnosti 
ponujanja nastanitev ter vse gostinske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti imajo večji izpad 
dohodka tudi dopolnilne dejavnosti povezane s prodajo svojih proizvodov šolam, vrtcem in 
drugim organizacijam, ki sicer zagotavljajo prehrano, njihove dejavnosti pa v obdobju 
epidemije ne potekajo oziroma se izvajajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Posledice 
ustavitve javnega življenja se kažejo tudi pri drugih storitvenih dejavnostih, pri katerih je 
prodaja storitev ali izdelkov povezana z obiski gostov. Kmetije v času ustavitve javnega 
življenja tako samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek.  
 
Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel 
najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.  
 
Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 odstotkov za obdobje od 1. 
oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. 
januarja 2020. 
 
Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covid-19. V letu 2020 je o doseženem 
dohodku za leto 2019 poročalo 4.447 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki svoje 
dejavnosti opravljajo na 4369 kmetijah. Poročali so o skupaj 18.253.900 evrov skupnega 
dohodka na 18.056 vrstah priglašenih dejavnosti.  
 
Kmetije, ki imajo priglašene dopolnilne dejavnosti s področja gostinstva in turizma, 
predstavljajo najbolj ranljivo skupino z vidika posledic ukrepov za zmanjševanje širjenja 
bolezni covid-19. Po podatkih Registra kmetijskih gospodarstev je za leto 2019 dohodek 
poročalo 1073 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s 1070 kmetij, povezanih s 
turizmom oziroma gostinstvom, v skupni višini 6,1 milijonov evrov, kar predstavlja 33 
odstotkov vsega dohodka dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Vsota vseh vrst dopolnilnih 
dejavnosti na teh kmetijah znaša 5842. Povprečna vrednost dohodka na kmetijah, ki imajo 
priglašene le prizadete dopolnilne dejavnosti, znaša 4799,85 evra. Ocenjujemo, da je 
dosežen dohodek iz naslova teh dejavnosti na vseh kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi 
na kmetijah v višini 5,13 milijona evrov. Obdobje zajema po odloku je od 1. oktobra 2020 
do 31. marca 2021. Ob ocenjenem pretežnem izpadu dohodka v tem obdobju (ocena v 
višini 90 odstotkov) je izpad dohodka v višini 1,54 milijona evrov.  
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Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Med izjeme za vstop v državo brez karantene (in brez negativnega izvida testa) se dodajo 
tudi otroci, mlajši od 13 let, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v 
vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske 
unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Negativni rezultat 
PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa, pa za vstop potrebujejo 
osebe, ki prevažajo osebo, ki občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, 
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje. Oseba, ki opravlja prevoz, se mora čez mejo 
vrniti takoj po opravljenem prevozu. 
 
Prav tako je za pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugo 
osebo, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic 
elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje, črtana obveznost 
testiranja s PCR ali HAG testom po prihodu v Slovenijo. 
 
Spremeni se čas obratovanja dveh kontrolnih točk kategorije B na mejnem območju 
z Avstrijo: 

• Trate med 4.30 in 7.30, popoldanski čas (med 16. in 20. uro) ostaja nespremenjen, 

• Jurij med 6. in 7.30 ter med 16. in 18. uro. 
 

Na rdečem seznamu so pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so 
spremembe pri Avstriji, Danski, Grčiji, Irski, Italiji, Norveški in Portugalski. S seznama 
tretjih držav so črtani Bahami.  
 
Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do 26. 
marca 2021.  
 
Prerazporeditev sredstev državnega proračuna 
Vlada je znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti prerazporedila dobrih 60 milijonov evrov. Sredstva so med drugim 
namenjena za izplačilo dodatka za neposredno delo z uporabniki, obolelimi za COVID-19, 
za izplačilo začasnega denarnega nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve, za izplačilo 
interventnega ukrepa povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene, za izplačilo 
plač iz naslova interventnega ukrepa povračila nadomestila plače zaradi začasnega 
čakanja na delo, za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za nego otroka, za izplačilo 
enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka starosti do 18 let, za izplačilo enkratnega 
solidarnostnega dodatka za novorojence ter za izplačilo enkratnega solidarnostnega 
dodatka za dijake.  
 
Znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila dobrih 53 
milijonov evrov. Sredstva bodo med drugim namenjena za plačilo dodatkov za javne 
zdravstvene zavode in zasebne izvajalce, za javna dela, za sobivanje staršev, za izvajanje 
mikrobioloških preiskav, za povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti, za 
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povračilo kratke bolniške odsotnosti, za testiranje nezavarovanih, za dodatek pri delu s 
COVID, za cepljenje proti COVID-19, za cepljenje proti gripi ter za delovno skupino 
koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2.  
 
Znotraj finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo je vlada prerazporedila pet 
milijonov evrov za dodelitev državne pomoči podjetju Fraport Slovenija, ki bo sredstva 
namenilo za zagotavljanje likvidnosti podjetja oziroma pokrivanje tekočih operativnih 
stroškov.   
 
Znotraj finančnega načrta Finančne uprave Republike Slovenije je vlada prerazporedila 
335 tisoč evrov. Sredstva se namenjajo za plačilo informacijskih storitev, ki izhajajo iz 
priprave podatkov za izplačila upravičenj po protikoronskih zakonodajnih paketih.  
 
Vlada je iz sredstev splošne proračunske rezervacije v finančni načrt Urada RS za 
komuniciranje prerazporedila 50 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za snemanje 
dokumentarnega filma o Sloveniji, ob obeleževanju 30. obletnice samostojnosti Slovenije. 
V filmu bo povezava med znamko I Feel Slovenija, 30. obletnice samostojnosti in 
Predsedovanja Slovenije Svetu EU.  
 
  

* * * 
 
 
  


