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1 UVOD
Pred vami je tretja številka Mesečnega utripa, katera je v pretežni meri v znamenju izbruha koronavirusa. Namreč
12. 3. 2020 je je Slovenija, na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih razglasila epidemijo s koronavirusom
COVID-19.
V začetku meseca marca je prisegla 14. Vlada RS, katero že tretjič vodi Janez Janša. Takoj pa so se morali spoprijeti
z epidemijo s koronavirusom COVID-19, ki je skoraj v popolnosti ustavila vsakodnevno življenje. Vsi se soočamo z
omejitvami, občine z velikimi finančnimi obremenitvami. Zavedati pa se je treba, da bo težko obdobje šele sledilo po koncu
»karantene«, zato je Združenje občin Slovenije Vladi RS že poslalo predlog nabora ukrepov, za katere smo priporočili, da
jih Vlada RS upošteva pri oblikovanju interventnega zakona za blažitev posledic izbruha korona virusa.
Vlada RS je določila besedilo interventnega zakona in Združenje občin Slovenije je še isti dan oblikovalo amandma
k predlogu zakona, v katerem smo predlagali, da se v zakon uvrsti tudi višja povprečnina za leti 2020 in 2021.
Na dopisni seji se je sestalo Predsedstvo Združenje občin Slovenije in sprejelo sklep, da se zaradi povečanega pritiska
ilegalnih prebežnikov na južno mejo Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, na Vlado RS naslovi poziv za okrepitev
varovanja te meje. Namreč ravno zaradi epidemije s korona virusom COVID-19 imajo slovenski policisti težave pri
vračanju prebežnikov v državo izvora, saj bi za vrnitev potrebovali potrdilo, da niso okuženi z navedenim virusom.
Dopisno pa so se sestali tudi člani Glavnega odbora Združenja občin Slovenije in med drugim pozvali občine članice
naj s svojimi ukrepi za blažitev posledic epidemije s koronavirusom COVID-19 počakajo, in sicer dokler ne bodo
dokončno jasni in potrjeni vsi proti-korona ukrepi vlade.
Na pristojna ministrstva smo naslovili več vprašanj, pobud in predlogov, ki smo jih prejeli s strani občin in se nanašajo
na soočenje in ukrepanje ob različnih situacijah v času epidemije s koronavirusom COVID-19. Nekaj pobud je
bilo s strani Vlade RS in pristojnih ministrstev upoštevanih in tudi vključenih v predloge interventnih zakonov
za blažitev posledic epidemije s korona virusom COVID-19. V kolikor imate še kakšno vprašanje, dilemo kako
postopati v določeni situaciji, nam le-to pošljite na elektronski naslov info@združenjeobcin.si.
Se je pa Združenju občin Slovenije v mesecu marcu pridružila nova občina, in sicer Občina Horjul. Občini izrekamo
iskreno dobrodošlico. Verjamemo, da bomo skupaj napisali pozitivne in uspešne zgodbe.
Vsa izobraževanja, ki smo jih načrtovali za mesec marec in prvo polovico meseca aprila bomo izvedli v mesecu maju
oz. juniju. O novih terminih vas bomo pravočasno obvestili, nekaj pa je že dogovorjenih, in sicer.
•

»Obnovite že pridobljeno znanje in osvežite informacije o državnih pomočeh«, ki bo potekalo 23 .4. 2020

• »Javno računovodstvo znotraj javnih financ«, ki bo potekalo 15. 5. 2020
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani
Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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AKTUALNA OBVESTILA
V ZVEZI S KORONA
VIRUSOM COVID-19

obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19)
• Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa
• Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – epidemija COVID-19

12. 3. 2020 je bila v Republiki Sloveniji razglašena
epidemijo s koronavirusom COVID-19, ki je korenito
posegla v vsakdanje življenje in delo.
Tekom celega meseca je Združenje občin Slovenije
občinam pošiljalo pomembna obvestila in informacije v
zvezi omejitvami in ukrepi, v nadaljevanju pa vam podajamo zbir aktualnih in veljavnih ukrepov, navodil in
drugih obvestil Vlade RS, pristojnih ministrstev in drugih
služb, ki se nanašajo zgolj na epidemijo s koronavirusom
COVID-19.

• Obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi s
koronavirusom COVID-19

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, PREHRANO IN RIBIŠTVO
• Poziv šolam, ki sodelujejo v »šolski shemi«, k
čimprejšnji oddaji zahtevka za izplačilo za 1. obdobje
• Pri razpisih Programa razvoja podeželja začasna
zamrznitev rokov
• Kmetijskemu sektorju za obvladovanje posledic
epidemije v pomoč tudi predplačila

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
• Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega
prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
• Usklajevanje ukrepov pravosodnega ministrstva in
pravosodnih deležnikov za omejevanje širjenja okužb
z novim koronavirusom – notarske pisarne, Državno
odvetništvo, državno tožilstvo….
• Obvestilo o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
• Posodobljene informacije glede Pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20.
3. 2020)
• Interventni zakon za ohranitev delovnih mest
• Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo
doma
• Omejitev dostopov na CSD
• Spremenjeno poslovanje Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
• Delo na domu in zagotavljanje varnega in zdravega
dela v izrednih razmerah

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
• Dodatna navodila za namestitev programskih rešitev
za delo od doma
• Poziv, da se upravne postopke v čim večji meri
opravlja preko spleta
• Zaposlenim na MJU začasno odrejeno delo od doma
• Do nadaljnjega preložen četrti javni razpis v okviru
pobude za vzpostavitev brezžičnih Wi-Fi točk na
javnih mestih

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
• Usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v
vzgojno-izobraževalnih zavodih

MINISTRSTVO ZA FINANCE
• Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic
korona virusa COVID-19

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
• Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z
Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO
• Ukrepi MGRT
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• Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov

• Smernice za ukrepanje GEŠP enot na intervencijah
ob prisotnosti koronaviursa - V2.0

• Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o
začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
• Veterinarske storitve v času epidemije s korona virusom COVID-19

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
• Zapore na mejnih prehodih z Republiko Italijo na
glavnih in regionalnih cestah
• Najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi s
prometom
• Prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih
postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil
• Začasna prepoved delovanja šolam za voznike in
podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE:
• Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije
• Spremljanje
koronavirusa
SARS-CoV-2
(COVID-19)
• Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2
(COVID-19)
• Navodila za bolnika s COVID-19, ki ne potrebuje
bolnišnične obravnave
• Koronavirus - pogosta vprašanja in odgovori
• Splošni napotki pri uporabi osebne zaščitne opreme
• Navodila potrošnikom za ravnanje z embalažo živil
in drugih izdelkov glede okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2

MINISTRSTVO ZA KULTURO:
• Vpliv novega koronavirusa in delovanje javnih
zavodov s področja kulture, nevladnih organizacij s področja kulture in samozaposlenih v
kulturiPriporočila javnim zavodom s področja
kulture v zvezi z novim koronavirusom
• Obvestilo za izvajalce programov in projektov, ki jih
financira Ministrstvo za kulturo
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
• Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije
• Navodila MZ in MDDSZ za organizacijo dela,
obravnavo bolnika in dnevno poročanje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
• Vodenje postopka občinskih prostorskih aktov v času
koronavirusa COVID-19
• Odpadki v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake
bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže
izključno v posodo za mešane komunalne odpadke
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE:
• Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob
upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja
koronavirusa
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NOVA OBČINA ČLANICA
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V začetku meseca marca se je Združenju občin Slovenije
pridružila nova občina članica - Občina Horjul. Občini
izrekamo dobrodošlico. Verjamemo, da bomo skupaj še
uspešnejši in močnejši.

ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 14/2020,
KI JE IZŠEL 6. 3. 2020:
• Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravnem poslovanju
• Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023
• Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji
• Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na
posplošeno vrednost nepremičnin

OBČINA HORJUL

Občina Horjul leži v osrednji Sloveniji zahodno od
Ljubljane. Leži v najbolj razširjenem delu doline potoka
Horjulščica. Na severnem gričevnem obrobju so na vršajih
pozokov njive in travniki. Prebivalstvo je v glavnem zaposleno v industriji.
Na severu in vzhodu meji na občino Dobrova - Polhov
Gradec, na zahodu na Logatec, ter na jugu na Vrhniko. Na
površini 33 km2 živi približno 2950 prebivalcev.
Današnja občina Horjul je bila ustanovljena leta 1998, ko
se je Krajevna skupnost Horjul ločila iz občine DobrovaHorjul-Polhov Gradec in ustanovila novo občino Horjul,
s sedežem v Horjulu. Občina danes obsega naselja Horjul,
Vrzdenec, Zaklanec, Žažar, Samotorica, Koreno, Lesno
Brdo, Ljubgojna in Podolnica.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 16/2020,
KI JE IZŠEL 9. 3. 2020:
• Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno
delo
• Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 18/2020,
KI JE IZŠEL 11. 3. 2020:
• Odredba o določitvi Odredba o določitvi pogojev
vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike
zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
• Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 19/2020,
KI JE IZŠEL 12. 3. 2020:
• Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije
• Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 29/2020,
KI JE IZŠEL 18. 3. 2020:
• Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
• Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
• Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni

• Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev
• Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 22/2020,
KI JE IZŠEL 13. 3. 2020:
• Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 23/2020,
KI JE IZŠEL 14. 3. 2020:
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega
zakonika (SPZ-B)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 30/2020,
KI JE IZŠEL 19. 3. 2020:
• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki
Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 25/2020,
KI JE IZŠEL 16. 3. 2020:
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi
prometa zaščitnih sredstev
• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2020,
KI JE IZŠEL 20. 3. 2020:
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30)
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 33/2020,
KI JE IZŠEL 23. 3. 2020:
• Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času
trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2
(COVID-19)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 26/2020,
KI JE IZŠEL 16. 3. 2020:
• Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v
Republiki Sloveniji
• Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih
pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo
motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v
Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 34/2020,
KI JE IZŠEL 24. 3. 2020:
• Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
• Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 27/2020,
KI JE IZŠEL 17. 3. 2020:
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 36/2020,
KI JE IZŠEL 28. 3. 2020:
• Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in
prispevkov (ZIUPPP)
• Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 28/2020,
KI JE IZŠEL 17. 3. 2020:
• Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih
prehodov za obmejni promet na meji z Republiko
Hrvaško
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• Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ)
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• Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (ZIUJP)

1. DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

• Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

DOGODKI ZDRUŽENJA

Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji dopisni
seji obravnavalo ukrepe za blažitev težav zaradi epidemije s
koronavirusom COVID-19 v okviru katerih je predlagalo
tudi dvig povprečnine in pobudo za dodatno varovanje
južne meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško
zaradi povečanja ilegalnih prehodov mej. V zvezi z obema
sprejetim sklepoma je na poslance Državnega zbora in
Vlado Republike Slovenije naslovila dopise.
V luči aktualnih razmer zaradi epidemije s korona virusom
COVID-19 so člani Predsedstva ZOS na prvi dopisni
seji obravnavali nabor ukrepov za blažitev težav zaradi
epidemije s koronavirusom COVID-19. Nedvomno je
epidemija globoko posegla v naša življenja, nas omejila v
vseh pogledih, vendar bo vrnitev v stare tirnice nedvomno
še težja, saj bomo vsi ponovno primorani zategovati pasove
in občine ne bodo izvzete. Da bi se na to kar najbolje
pripravili je Združenje občin Slovenije na Vlado RS že
naslovilo predlog nabora ukrepov za blažitev težav zaradi
epidemije, s katerim smo želeli pristojne že vnaprej opozoriti na težave s katerimi se bodo občine soočale v prihodnjih mesecih in letih. Člani Predsedstva ZOS predlagajo
še, da se posebna pozornost nameni ohranitvi dejavnosti
institucij, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, in
to ne glede na pravno formalni status - tudi npr. razvojne
agencije, ljudske univerze, zavodi s področja turizma ter
kulture, saj so pomembni akterji razvoja. Predlagajo tudi,
da se iz državnega proračuna krijejo dodatni stroški, ki
jih imajo občine zaradi epidemije kot npr. nadomestilo
za čakanje na domu na področju predšolske vzgoje, itd.
Prav tako pa je treba pospešitvi izvajanje že odobrenih
kohezijskih projektov in upravičencem s strani oz.
pristojnih ministrstev zagotovitvi likvidnost s sprotnim
financiranjem.
Vladi smo predlagali tudi, da v interventne ukrepe vključi
dvig povprečnine v višini iz sklenjene koalicijske pogodbe,
saj imajo občine bistveno povečane stroške poslovanja.
Ker se v zadnjem času beleži izrazito povečano število
ilegalnih prehodov državne meje z Republiko Hrvaško je
Predsedstvo ZOS pozvalo tako Državni zbor RS kot Vlado

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 37/2020,
KI JE IZŠEL 28. 3. 2020:
• Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih
stavb
• Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 38/2020,
KI JE IZŠEL 29. 3. 2020:
• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
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SESTANEK DELEGACIJE KLRO

RS, da zagotovi čim boljši nadzor na južni meji, da ne
bodo naše občine postale žep za okužene ilegalne migrante.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

V četrtek 5. 3. 2020 je na sedežu Združenja občin Slovenije
potekal sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih
in regionalnih oblasti SE. Sestanka so se udeležili, vodja
delegacije dr. Vladimir Prebilič, članica Nada Verbič in
predstavnik mladih Petar Mrdović.
Prisotni so se seznanili z dogajanjem v KLRO in aktivnostmi vodje delegacije. V nadaljevanju so se dogovorili
za sodelovanje na 38. plenarnem zasedanju, o pridobitvi
akreditacij in o pričakovanjih kongresa do novih članov
ter možnostih skupnega potovanja v Strasbourg.
Dogovorili so se tudi, da se med potekom kongresa delegacija sreča s slovenskim veleposlanikom v Strasbourgu.

DOPISNA SEJA GLAVNEGA ODBORA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
31. 3. 2020 se je na dopisni seji sestal Glavni odbor
Združenja občin Slovenije in obravnaval ukrepe države
zapisane v novem zakonu o interventnih ukrepih za
državljane in gospodarstvo povezane z epidemijo koronavirusa COVID-19.
Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu
Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije je ZOS
že posredoval predlog amandmaja za dvig povprečnine, saj
menimo, da bi bilo smiselno v tem mega zakonu urediti
tudi to področje. Vsa tri reprezentativna združenja občin
smo že prej vlado pozvala k čimprejšnjemu sprejemu interventnega zakona, s katerim bi povprečnino za leto 2020
določili v višini 623,96, za leto 2021 pa v višini 628,20
evra. Prav tako smo na vlado posredovali pobudo, da na
sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti tudi predlog
Zakona o finančni razbremenitvi občin.
Občinam članicam pa predlagamo, da s svojimi ukrepi
za blažitev posledic počakajo, in sicer dokler ne bodo
dokončno jasni in potrjeni vsi proti-korona ukrepi vlade.

SEMINAR- OBRAČUNAVANJE DDV V
OBČINAH
Združenje občin Slovenije je 5. 3. 2020 organiziralo
seminar Obračunavanje DDV v občinah, ki je potekal v
dvorani Ministrstva za kulturo. Predavanje je izvajala mag.
Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, specializirana za
področje DDV.
Predavateljica je udeležence seminarja seznanila s spremembami DDV-ja v letu 2020, transakcijah z nepremičninami,
pravicami do odbitka DDV, prezaračunavanju, opozorila
pa je o uporabi 76.a člena ZDDV-1. Celotna razlaga je
bila utemeljena s primeri in sodno prakso. Udeleženci
seminarja pa so sodelovali s postavljanjem vprašanj in
primerov s katerimi se srečujejo na občinah.
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

trenutno države ob meji s Turčijo, vendar si ne gre zatiskati
oči, da se bo to ustavilo oz. končalo.
Menimo, da se bo v prihodnjih tednih in mesecih povečal
pritisk tudi na slovenskih državnih mejah, zato vas pozivamo, da v pogovore in aktivnosti vključite tudi občine
in interesna združenja občin, saj si nihče izmed nas ne želi
ponovitve razmer iz leta 2015.
Hkrati pa predlagamo, da se predvidijo tudi dodatna
finančna sredstva, ki bi bila v primeru povečanega števila
prebežnikov, na voljo občinam za kritje stroškov. Kot
vemo so bile občine, kjer so bili nameščeni zbirni centri
za prebežnike, soočene z visokimi stroški tako za kritje
tekočih stroškov, stroškov odstranitve odpadkov, kot tudi
stroškov iz naslova sanacije cestne infrastrukture in še bi
lahko naštevali.
Država je že pristopila naproti s tem, ko se občinam, kjer
se beležijo povečani ilegalni prehodi državne meje, krijejo
stroški odstranitve odpadkov, ki jih prebežniki puščajo za
sabo. Zato verjamemo, da se bo tudi sedaj našel skupni
dialog za dobro in varnost vseh.

PREDLOG AMANDMAJA K PREDLOGU
ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH
ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19 ZA DRŽAVLJANE IN
GOSPODARSTVO
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in
Državnemu svetu RS poslalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic
epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo, in
sicer predlagamo tudi uvrstitev povprečnine za leto 2020 v
višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR.
Celoten predlog amandmaja je na voljo TU.

ZBIR UKREPOV ZA VLADNI SISTEMSKI
INTERVENTNI ZAKON

POZIV K POVEČANJU VAROVANJA
JUŽNE MEJE REPUBLIKE SLOVENIJE Z
REPUBLIKO HRVAŠKO

Združenje občin Slovenije ja na Vlado RS naslovilo
dopis, v katerem smo zbrali celo paleto pomembnih
predlogov ukrepov za blažitev posledic izbruha koronavirusa COVID-19, katere smo prejeli s strani občin članic
združenja.
Prejeli smo resnično veliko predlogov, katere smo 23. 3.
2020 že posredovali Vladi RS in pozvali, da jih v čim
večji možni meri tudi upoštevajo pri oblikovanju predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic
epidemije covid-19 za državljane in gospodarstvo.
Celoten dopis je na voljo TU.

Člani Predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na
dopisni seji in obravnavali pobudo za varovanje južne meje
Republike Slovenije z Republiko Hrvaško zaradi povečanja
ilegalnih prehodov meje. Člani Predsedstva ZOS so sprejeli
sklep, na podlagi katerega pozivamo tako Državni zbor RS
kot Vlado RS, da zagotovi čim boljši nadzor na južni meji,
da ne bodo naše občine postale žep za okužene ilegalne
migrante. Namreč slovenski policisti imajo največ težav pri
vračanju ilegalnih prebežnikov nazaj v Republiko Hrvaško,
saj jih lahko vrnejo nazaj samo s potrdilom o neokuženosti
s korona virusom. V nasprotnem primeru se lahko zgodi,
da se vsi napori, ki jih pristojni vlagajo v zajezitev širjenja
okužb s korona virusom, izničijo. Združenje občin
Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve že v začetku
meseca marca naslovilo dopis, v katerem smo opozorili da
se bo pritisk ilegalnih prebežnikov na slovenske državne
meje v prihodnje še povečal. Na to pa nas opozarjajo tudi
občine članice ZOS, ki mejijo na Republiko Hrvaško.
Tokrat pa ta problematika sovpada še z epidemijo s korona
virusom COVID-19, kar pri občinah in občanih vzbuja še
večjo zaskrbljenost. Zato menimo, da je treba na ustrezen

POZIV K VKLJUČITVI OBČIN V
AKTIVNOSTI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za notranje zadeve poslalo dopis, v katerem opozarjamo na prihajajoč
povečan pritisk ilegalnih prebežnikov na južno mejo
Republike Slovenije.
zadnje tedne smo priča povečanemu pritisku prebežnikov
na meje Evropske unije. S pritiski na državne meje se
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način zavarovati mejo z Republiko Hrvaško, zagotoviti
varnost prebivalcev ob meji in preprečiti širjenje korona
virusa tudi na ta način. Ponovno pa vas tudi pozivamo,
da v pogovore in aktivnosti v zvezi z ilegalnimi prehodi
mej vključite tudi občine in interesna združenja občin.
Ponovno tudi predlagamo, da se predvidijo dodatna
finančna sredstva, ki bi bila v primeru povečanega števila
ilegalnih prebežnikov, na voljo občinam za kritje stroškov.

pa se tudi navdušenje nad bolj zahtevnim, adrenalinskim
kolesarstvom (downhill).
Pri ureditvi teh poti pa se pojavlja več vprašanj in dilem kot
npr. kdo lahko označuje turne (tematske) kolesarske poti,
ki potekajo po občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih poteh ter gozdnih cestah, ki niso lokalne kolesarske
povezave, katere so v skladu s 6. členom Pravilnika o
kolesarskih povezavah - druge kolesarske povezave v upravljanju (upravljanje – označevanje s predpisano prometno
signalizacijo in vzdrževanje) občine, in na kakšni podlagi,
če to ni občina (soglasje občine,…?); kdo je odgovoren
za zagotavljanje pogojev za varnost na »turni kolesarski
poti«, ki jo promovira in označi gospodarska družba, če
le-ta poteka po nekategorizirani poti v lasti občine (vlaki,
povezovalni poti med gozdnimi cestami, poljski pot,
večinoma prevoznimi le s kmetijskimi in gozdarskimi
stroji ter vozili), itd.
Pristojne smo zaprosili za ustrezna pojasnila in predlagali
sklic sestanka.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombe k predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Združenje občin
Slovenije pozdravlja namero Ministrstva za okolje in prostor, da se podrobneje uredi področje ravnanja z odpadki in
da odgovornost prevzemajo vsi deležniki. Menimo namreč,
da je treba urediti stvari na način, da se odpadki ne bodo
več kopičili z zbirnih centrih ter da bo njihovo obdelavo in
predelavo moč izvajati na okolju prijazen način v Sloveniji.
Pozdravljamo namero, da se občine intenzivneje vključuje
v same postopke izdaje okoljevarstvenih dovoljenj in
obveščanja s strani pristojnih služb.
Celoten dopis je na voljo TU.

POZIV ZA PODALJŠANJE ROKA
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo
poslali poziv, da se rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki
Sloveniji v proračunskem obdobju 2020-2021 podaljša
iz 23. 3. 2020 do vsaj 15. 4. 2020. Gre namreč za zelo
pomembna investicijska sredstva za občine.
Pristojni so pritrdili predlogu ZOS in sprva podaljšali rok za
prijavo na razpis do 15. 4. 2020, vendar je bil razpis konec
meseca marca žal tudi zaprt. Razlog za to pa je spopadanje
z epidemijo korona virusa COVID-19. O morebitnem
ponovnem odprtju razpisa vas bomo pravočasno obvestili.

IZDAJA SOGLASJA ZA OZNAČITEV
KOLESARSKIH POTI
Na okoljsko, infrastrukturno in kmetijsko ministrstvo smo
poslali poziv za ureditev področja ustreznega označevanja
kolesarskih poti. Namreč zaradi milih zim in majhne
količine snega se žičničarji po slovenskih smučiščih že več
let borijo z izgubo, saj stroški priprave umetnega snega
zaradi hitrih vremenskih nihanj presegajo prihodke od
prodaje smučarskih kart. Država sicer pripravlja nov Zakon
o žičniških napravah, na podlagi katerega bi žičnice lahko
postale javna infrastruktura, vendar hkrati opozarja, da
bodo morala smučišča za svoj obstoj razvijati tudi letni
turizem. Ker se smučišča večinoma nahajajo v hribovitem
naravnem okolju, so odlična izhodiščna točka za letne
športe na prostem, kot so pohodništvo in kolesarjenje. Tako
se poleg pohodništva vse bolj uveljavlja tudi kolesarstvo v
naravnem okolju (turno in treking kolesarstvo), povečuje

POMOČ STAREJŠIM PRI DOSTOPU DO
BANČNIH STORITEV
Na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo
naslovili dopis, v katerem v pozivamo za pomoč pri zagotovitvi dostopa bančnih storitev starejšim osebam v
času epidemije s korona virusom COVID-19. Namreč
s strani občin članic smo prejeli obvestila, da so tako na
njih kot na centre za socialno delo obračajo številni starejši
občani z odprtimi bančnimi računi, ki v času epidemije
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prejemajo vprašanja s strani zavezancev za plačilo turistične
takse (hoteli, sobodajalci), in sicer kako bodo glede na
trenutno situacijo finančno pomagale pri njihovem izpadu dohodka in pri premostitvi njihovih likvidnostnih
težav. Eno izmed možnosti pomoči navajajo odlog plačila
turistične takse.
Glede na določbe 77. člena ZJF bi bilo to možno, vendar ob
primernem zavarovanju in obrestovanju. Ministrstvi smo
prosili za pojasnilo ali bi bilo možno, da župan sprejeme
sklep o odobritvi obročnega plačila brez zavarovanja in brez
obrestovanja? Ali bi moral župan sprejeti generalni sklep za
vse zavezance za plačilo turistične takse, da ne bi prišlo do
diskriminacije? Občine se zavedajo, da bi to predstavljalo
tveganje tudi za občino, saj lahko posledično sama zaide
v likvidnostne težave.
Odgovorov še nismo prejeli.

korona virusa COVID-19, ne morejo dostopati do lastnih
finančnih sredstev in nimajo pooblaščenca niti bančne
kartice.
Namreč sami bi radi dvignili denar na banki, a žal nimajo
prevoza do banke, saj živijo na vasi. Denarja pa ne morejo
in niti ne znajo dvigniti na bankomatu. Do sedaj so se na
banko pripeljali s prevozi, ki jih na njihovem območju
organizira občina v sodelovanju z zato ustanovljenimi
zavodi ali kako drugače (sorodniki, sosedje…). To pa v
času epidemije ni več mogoče. Občine nimajo možnosti
prevažanja posameznikov, saj bi prostovoljci odklonili
prevoz s potencialno okuženimi, pa tudi razkuževanje avta
ni mogoče po vsakem prevozu.
Na bankah v zvezi s tem pojasnjujejo, da morajo starejše osebe same priti na banko in to osebno urediti (pooblastilo).
Kljub pozivom občin in centrov za socialno delo, da bi
bilo treba v tem trenutku situacijo urediti drugače, ni bilo
posluha. Glede na to, da je veliko starejših oseb, ki imajo
bančne knjižice in nimajo možnosti dostopa do banke ali
bankomata, smo zaprosili za pomoč oz. rešitve. Prepričani
smo, da bi posredovanje in povezovanje z združenjem bank
v smeri enostavnejše ureditve pooblastila ali vsaj izdelave
bančne kartice, v precejšnji meri olajšale težavo marsikaterega posameznika.

IZPLAČILO PLAČ V VRTCIH
Na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport smo naslovili dopis z vprašanjem glede
izplačila nadomestil za čakanje na delo v vrtcih. Na podlagi
ukrepov za preprečitev epidemije s koronavirusom, ki jih
je Vlada že sprejela so med drugim v tem tednu zaprti
vrtci. Uslužbenci bodo verjetno do nadaljnjega na čakanju.
Problem pa je financiranje njihovih plač v deležu, ki so ga
pokrili uporabniki. Prosili smo, da se preuči, na kakšen
način se bodo pokrila sredstva, ki bi jih vrtci načeloma
mogli prejeti od uporabnikov. Problem je da proračuni
majhnih in srednjih občin teh stroškov ne bodo zdržali
oz. tudi nimajo dovolj aktivnih sredstev za te namene.

ODLOG PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo smo poslali dopis, v katerem v imenu občin
članic prosimo za pojasnilo glede odloga plačila turistične
takse, ki vam jih navajamo v nadaljevanju. Občine namreč
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VPRAŠANJA OBČIN

po prejemu računa. Občina bi v tem primeru imela samo
telefonsko naročilo. Kot sem predhodno že navedla, je bil
vzpostavljen seznam ljudi, ki bi v primeru nujne potrebe po
prehrambnih paketih le-te dostavljali prebivalcem. Občina
bi s temi ljudmi sklenila pisni dogovor o povračilu stroškov
prevoza za opravljanje teh nalog. Pri tem bi upoštevali 108.
člen ZDoh-2, 4. odstavek. Teh dohodkov (povračilo zgolj
stroškov prevoza) ne bi obdavčila. Prosim vas za mnenje ali
bi bilo tako postopanje občine glede izvajanja oskrbe občanov s
paketi hrane s strani občine in plačili povračil stroškov prevoza
prostovoljcem v primeru obolelosti občanov s Korona virusom,
pravilno.«

OBRAČUN MINIMALNE PLAČE
Vprašanje:
Občina članica je na nas naslovila vprašanje glede obračuna
minimalne plače. Vprašanje smo naslovili na Ministrstvo
za javno upravo, ki nam je že poslalo tudi odgovor.
Vprašanje in odgovor sta dostopna TU.

Odgovor:
Glede na situacijo v Sloveniji mislimo, da so izpolnjeni
vsi pogoji za uporabo proračunske rezerve. Razmišljamo
takole- župan bi lahko aktiviral 34. člen ZLS, kar pomeni, da bi kot začasni nujni ukrep lahko sprejel sklep o
povečanju proračunske rezerve, ki bi bila namenjena financiranju ukrepov v primeru množičnega pojava nalezljive
bolezni (koronavirus). Te ukrepe, katerih vir financiranja
bo proračunska rezerva, bi vsebinsko opredelil in javno
objavil, v njih pa bi jasno določil zlasti katere so »ranljive
skupine prebivalstva« in do katerih »bonitet« (npr. paketi
hrane) so upravičeni- te t.i. bonitete bi se financirale iz
proračunske rezerve. Sam postopek »naročanja« lahko
ostane tako kot je občina predlagala spodaj, saj bi občina
z navedbo imena in priimka ter naslova lahko preverila
ali gre za to ranljivo skupino, ki je upravičena do paketa.
Ker je povečanje proračunske rezerve v pristojnosti
občinskega sveta, bo župan, ko bo sklic seje mogoč,
svojo odločitev predlagal v potrditev občinskemu svetu,
upoštevajoč četrti odstavek 49. člena ZJF v povezavi z
drugo povedjo 34. člena ZLS.
Pri potnih stroških za razvoz hrane mislimo, da ne bi smelo
biti težav, pod pogojem, da gre za fizično osebo in da iz
naslova razvoza ne prejme nič drugega kot le povračilo
potnih stroškov- gre za tipično neobdavčitev (seveda do
zgornje meje po Uredbi) po 1. alineji četrtega odstavka
108. člena ZDoh-2 (»za izvajanje dejavnosti organa« se
tukaj po moje lahko upraviči z dejstvom delovanja civilne
zaščite občine).

NAČRT OSKRBE OBČANOV Z
NAJNUJNEJŠO HRANO, HIGIENSKIMI
PRIPOMOČKI IN ZDRAVILI
Vprašanje:
»Spoštovani,
v zvezi z usmeritvami, podanimi na usklajevalnem sestanku
na MORS-u glede aktivnosti zaradi Korona virusa, je občina
v okviru Civilne zaščite pristopila k pripravi načrta oskrbe
občanov z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in
zdravili. Do sedaj so se oblikovali standardizirani paketi
hrane za enočlansko in štiričlansko družino za oskrbo enega
tedna. S trgovskimi družbami smo se dogovorili o pripravi
prehrambnih paketov, sklenili bomo pogodbe.
Nadalje se je vzpostavil seznam ljudi, ki bi v primeru nujne
potrebe po prehrambnih paketih le-te dostavljali prebivalcem,
ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja. Naročnik
paketov bi bila občina. Iz pojasnil trgovskih družb pa izhaja,
da za plačilo prehrambnih paketov fizičnim osebam, ki bi le-te
potrebovali, ne morejo izstaviti položnic oziroma računov.
Trgovska družba bi račun za pakete izstavila občini.
Občina bi za namen naročil prehrambnih paketov, na svoji
spletni strani odprla poseben obrazec (še preučujemo in upam,
da bo to spletna stran omogočala), kjer bi naročnik vpisal podatke (ime, priimek, naslov, ...) in s tem naročil paket. Plačilo
paketa bi naročnik izveden na podračun občine, občina bi
naročniku izstavila račun oz. zahtevek. Po prejemu plačila
na podračun občine bi paket dostavili naročniku. V izjemnih
primerih, ko bi bili pomoči potrebni starejši ljudje brez svojcev in ne bi imeli dostopa do interneta, bi naročilo opravili
telefonsko. Vzpostavljena je že posebna telefonska številka.
V takih primerih bi račun naročniki poravnali naknadno
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ZAPROSILO ZA NAVODILA KAKO NAJ
OBČINE POSTOPAJO V ZVEZI Z DELOM
NA DOMU IN ČAKANJEM NA DELO
DOMA

SEJE VLADE RS

111. DOPISNA SEJA VLADE RS

Združenje občin Slovenije je na pristojno ministrstvo
poslalo dopis vprašanjem kako je z odreditvijo dela na
domu oz. odreditvijo začasnega čakanja na delo na doma
iz poslovnih razlogov. Namreč glede na izredne razmere in
v zvezi s preprečevanjem širitve koronavirusa COVID-19
menimo, da je dobro, da se v teh kriznih razmerah tudi
delo v občinskih upravah zmanjša na minimum. Dela
na domu, ki jo priporoča Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, s svojimi tehničnimi
zmožnostmi in okoliščinami občinskim uslužbencem žal
vse občine ne morejo zagotoviti.
Na občinskih upravah se nagibajo k izrabi letnega
(prenešenega in novega) dopusta in instituta začasnega
čakanja na delo doma iz poslovnih razlogov (138.člen
ZDR-1).
Vendar pa se med občinami porajajo dileme in bojazen,
da je institut začasnega čakanja na delo doma iz poslovnih
razlogov namenjen predvsem poslovnim subjektom zasebnega sektorja.
Odgovora še nismo prejeli.

Vlada RS je na svoji 111. dopisni seji med drugim
določila besedilo predloga Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in izdala
Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije. Vlada RS je
izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o upravnem poslovanju, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju in
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v obdobju 2020 – 2023. Sprejet je bil tudi
Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki
Sloveniji in nosilcev izdelave načrtov odzivanja na
kompleksne krize. Vlada RS se je seznanila tudi s
tremi poročili - Poročilom o dosedanjih aktivnostih,
povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o
meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške
občin za obdobje avgust – december 2019, Poročilom
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v
obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019.
Prav tako pa je sprejela odgovor Državnemu svetu
Republike Slovenije glede ureditve področja lastništva
kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo
preko zasebnih zemljišč.

IZVEDBA OBČINSKIH RAZPISOV V
ČASU EPIDEMIJE S COVID-19

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu
Vlada je bo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o divjadi in lovstvu predložila Državnemu zboru v
obravnavo po skrajšanem postopku. Uredba o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah je vrsto šakal (Canis Aureus)
črtala iz seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni,
da bo vrsta s 1. 5. 2020 postala lovna.

Vprašanje:
»Ali pravilno razumemo, da v skladu z 6. členom tega
Zakona, občine sedaj ne morejo izvesti razpisov sredstev za
delovanje društev (športna, kulturna, turistična,…), saj
ni mogoče določiti roka do katerega morajo društva oddati
vloge (prav tako pa ni možno izdati odločb o dodelitvi sredstev
posameznim društvom – oz. le-te ne bi postale pravnomočne,
saj tudi roki za pritožbe ne tečejo)?«
Odgovor Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov
energije
Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona,
kjer je določena pravna podlaga za sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav
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• učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo, s čimer se želi pričeti s sistematičnim
uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko
vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko
strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,
• podpora gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu: ukrepa Zelena delovna mesta (program zelenih javnih del
in spodbujanje zelenega zaposlovanja) in Investicije
v kmetijstvu in gozdarstvu,
• zmanjševanje emisij v prometu: ukrepi izgradnja
železniških prog, spodbude za nakup koles, za preusmeritve tovornega prometa iz cestnega na železniški
promet, Izgradnja infrastrukture za kolesarje, pešce in
multimodalnih vozlišč,
• spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, gradnje
z lesom in energetske sanacije: ukrepa Energetska
sanacija javnih stavb in Trajnostna lesena gradnja, pri
čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj
ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja,
• raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih
sprememb: ukrep Raziskovalna infrastruktura za
potrebe načrtovanja in izvajanja podnebne politike,
• projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno
gospodarstvo.

za proizvodnjo elektrike iz OVE ali SPTE, za katere ni
potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali
ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu,
zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo in
priključitev.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o upravnem poslovanju
Z Uredbo se spreminja poslovanje organov pri podpisovanju upravnih aktov ter zagotavljanju varnosti ljudi in
premoženja.
Dopolnitev Uredbe bo omogočila, da se odločbe in sklepi
vročajo tako, da se odločba ali sklep, ki je izvorno izdan v
elektronski obliki, lahko vroči kot izvirnik v fizični obliki,
če je opremljen s faksimilom podpisa in žigom. Na ta način
bo odpravljen dvom o pravilnosti poslovanja organa in
veljavnosti posega v pravni položaj stranke, če se odločbo
ali sklep izda v elektronski obliki in vroči v fizični obliki.
S spremembo pravil o zagotavljanju varnosti ljudi in
premoženja se opušča ureditev, ki je enoznačno zavezovala
organe državne uprave, organe samoupravnih lokalnih
skupnosti in nosilce javnih pooblastil, da zagotavljajo
varnost ljudi in premoženja z obvezno službo varovanja.
Organi državne uprave in nosilci javnih pooblastil iz
državnih pristojnosti (organi samoupravnih lokalnih
skupnosti se iz obveznosti spoštovanja pravil o zagotavljanju varnosti izključujejo in bodo ta vprašanja urejali
samostojno) bodo v skladu s predlagano spremembo dolžni
zagotavljati varnost ljudi in premoženja, vendar bodo
odločitev o primernem in ustreznem varovanju v vsakem
posamičnem primeru sprejeli na podlagi strokovne oceno
o stopnji tveganja in načrta varovanja.

Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz
v Republiki Sloveniji in nosilcev izdelave
načrtov odzivanja na kompleksne krize
Ministrstva in vladne službe so skladno s 14. členom
Uredbe o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem
centru za krizno upravljanje opredelila možne kompleksne
krize iz svoje pristojnosti. Vlada RS je sprejela Sklep o
potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji
in nosilcev izdelave načrtov odzivanja na kompleksne
krize. Na podlagi potrjenega sklepa bodo ministrstva
izdelala načrte odzivanja na kompleksne krize, v katerih
bodo opredeljene rešitve za organizirano in usklajeno
delovanje za preprečevanje nastanka kompleksnih kriz
oziroma zmanjšanje njihovih posledic. Vsebino načrtov
opredeljuje 15. člen uredbe.
Pojem kompleksna kriza je opredeljen v 6. odstavku 20.
člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki za kompleksno krizo šteje pojav, dogodek ali situacijo hujšega
ogrožanja temeljnih družbenih vrednot in hujše naravne
ali druge nesreče ter s tem povezane velike negotovosti in
razmeroma kratek čas za ukrepanje, ki presega odzivne

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v obdobju 2020 –
2023
Ocenjena višina izplačil v tem obdobju je 350 milijonov
evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021
109,605 milijonov, v letu 2022 70,18 milijonov in v letu
2023 63,93 milijonov evrov. Odlok za to obdobje vključuje
ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v
prejšnjih letih in povečanje sredstev za posamezne ukrepe,
ki so bili že določeni v programih prejšnjih let.
V Odloku so med drugim določeni tudi novi upravičeni
nameni porab in ukrepi, kot so npr. :
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pristojnosti občin, katerih priprave so se začele že v letu
2019 in je predlagatelj v fazi medresorskega usklajevanja.
V tretjo skupino (C) pa so bili uvrščeni predpisi, ki po
odločitvi pristojnega ministrstva zahtevajo večje sistemske
spremembe ali celo povsem nove predpise. Zato bodo te
rešitve pripravljene kasneje, terminski načrt pa je odvisen
od politične uskladitve temeljnih konceptualnih rešitev.
Seznam predpisov v skupinah B in C se je od prvotnega
načrta iz julija 2019 nekoliko spremenil, saj so pristojna
ministrstva že uspela pripraviti osnutke besedil predpisov in jih posredovati v javno obravnavo. Tak primer
so Stanovanjski zakon (SZ), Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-2) in Zakon o zaščiti živali (ZZZiv).
Vlada je v decembru 2019 predlagala Državnemu zboru
RS v sprejem Zakon o finančni razbremenitvi občin.
Predlog tega poročila je delovna skupina obravnavala in
sprejela na svoji 4. seji 5. 2. 2020.

zmožnosti posameznih ministrstev, vladnih služb in podsistemov sistema nacionalne varnosti.

Poročilo o implementaciji arbitražne odločbe
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s Poročilom
o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo
arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško. Vse aktivnosti usklajuje in usmerja
medresorska koordinacijska skupina, pri sprejemanju
zakonodaje, obiskih na terenu in reševanju konkretnih
situacij pa so bili aktivno vključeni župani in županje
občin ter načelniki in načelnice upravnih enot. V letu
2019 je bilo medijsko sicer najbolj odmevno dogajanje v
zvezi s tožbo Slovenije proti Hrvaški, toda to je bila le ena
izmed aktivnosti Slovenije pri celoviti uveljavitvi z arbitražo
določene meje z Republiko Hrvaško. Vlada je pri tem ves
čas aktivno sodelovala s predstavniki občin in načelniki
upravnih enot, ki so bili ključna vez do prebivalcev, ki
jim implementacija arbitražne odločbe konkretno vpliva
na vsakodnevno življenje.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske
politike 2014–2020 v obdobju od januarja
2014 do konca decembra 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske
kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca
decembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta
za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru RS.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo
od januarja 2014 do konca decembra 2019 izvedenih za
2,64 milijarde evrov programov oz. javnih razpisov, kar
predstavlja 86 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo
EU del). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra na terenu izvajalo že za
2,16 milijarde evrov oziroma 70 odstotkov programov in
projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi
instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več
kot 1,1 milijarde evrov, kar je 36 odstotkov razpoložljivih
sredstev. Slovenija je do konca decembra 2019 Evropski
komisiji posredovala za 1,04 milijarde evrov zahtevkov za
plačila oz. 34 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o
podpori in usmeritev predvidenih sredstev v programe
in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, še naprej
pa je treba posebno pozornost usmerjati v fazo izplačil iz
proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje projektov in programov na terenu, da bodo lahko za izvedene

Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo
predlogov sprememb zakonodaje, ki bo
zmanjšala stroške občin, za obdobje avgust–
december 2019
Vlada je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno
skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki
bo zmanjšala stroške občin (delovna skupina) in imenovala
člane in namestnike delovne skupine. Ustanovitev delovne
skupine je bila posledica zaveze vlade z novembra 2018,
ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila
Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Takrat se je
Vlada zavezala, da bo skupaj s predstavniki reprezentativnih
združenj občin ustanovila posebno delovno telo, ki naj bi
v šestih mesecih preučilo možne spremembe zakonodaje,
s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih
zakonsko določenih nalog.
Od skupno 61 zakonov je delovna skupina na svoji 3.
seji dne 18. 6. 2019 predlaga spremembo 26 zakonov, s
katerimi bodo zmanjšani stroški občin, odpravljene administrativne ovire ali povečani njihovi prihodki. Skupno 26
zakonov je bilo razdeljenih v tri skupine, odvisno od tega,
ali naj bi bili spremenjeni v letu 2019 ali naknadno. V prvo
skupino (A) so bili uvrščeni predpisi, s spremembo katerih
bi bila vsebina nalog in pristojnosti usklajena z ustavno
določbo, ki opredeljuje občinske pristojnosti in naloge. V
drugo skupino (B) sodijo predpisi, ki določajo naloge in
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aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo
potrjevanje na ministrstvih.
Večina aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za
pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, se izvaja po predvideni časovnici.
V preteklem letu je posebej izpostavljen napredek na
področju optimizacije delovanja informacijskega sistem za
izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki ga je na
začetku leta 2020 potrdila tudi Evropska komisija. S tem
je tudi umaknila napoved iz julija 2019 glede morebitne
začasne zaustavitve plačil.
Napredek je opazen tudi na področju finančnih instrumentov. Do konca 2019 so finančni posredniki s končnim
prejemniki sklenili 1.920 pogodb v vrednosti 82,1 milijon
evrov sredstev, od tega 51,3 milijona evrov sredstev iz
Sklada skladov.

občinskih in državnih cest skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin evidentirani in v javnem vpogledu
javno dostopni od 1. aprila 2020 dalje. Na podlagi teh
podatkov bo mogoče natančno ugotoviti obseg in težo
problema nepopolnih in pravno neurejenih podatkov
(meje in lastništvo zemljiških parcel), načrtovati uskladitev in ureditev teh podatkov (meje zemljiških parcel) z
dejanskim stanjem v naravi ter urejati lastništvo in status
pripadajočih zemljišč javne cestne infrastrukture.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

63. REDNA SEJA VLADE RS
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.

Odgovor Državnemu svetu Republike
Slovenije glede ureditve področja lastništva
kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki
tečejo preko zasebnih zemljišč
Državni svet Republike Slovenije je Vladi Republike
Slovenije predlagal, naj prouči in odgovori na vprašanje,
ali Vlada Republike Slovenije načrtuje celovito ureditev
področja lastništva kategoriziranih občinskih in državnih
cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč, kdaj in na kakšen
način?
Kategorizirane občinske oziroma državne ceste sodijo med
stvarno premoženje občin oziroma države, konkretno med
nepremično premoženje občin oziroma države, upravljanje
tega premoženja pa urejata Zakon o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakon o
cestah, določena vprašanja evidentiranja občinskih oziroma državnih cest v uradnih nepremičninskih evidencah
pa tudi Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
javne železniške in javne cestne infrastrukture. Navedeni
zakoni zavezujejo upravljavce nepremičnega premoženja,
da poskrbijo za pravno in dejansko urejenost ter pravilno
evidentiranost tega premoženja v uradnih nepremičninskih
evidencah.
Evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v matični evidenci pri Direkciji Republike
Slovenije za infrastrukturo je v teku, v Zemljiškem katastru
pri Geodetski upravi Republike Slovenije pa bodo prvi
uradni podatki o pripadajočih zemljiščih kategoriziranih

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.
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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.

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.
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

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
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

18

Marec 2020
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.

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.
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.

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

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,
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službe oskrbe s pitno vodo ter zagotovitve vodovodnih
sistemov tam, kjer je to smiselno.

brez licence ter preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev.

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).
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.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
je Vlada RS na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo
ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na
območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami.
Odlok je začel veljati 16. 3. 2020 ob 00.00 uri.
Z odlokom bo začasno prepovedana ponudba ter prodaja
blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju
Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, welnes, športnorekreacijske, kinematografske,
kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot
tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.
Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga
in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:
• prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih
pridelkov na kmetiji;
• lekarne;
• prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
• program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
• kmetijske prodajalne;
• bencinske servise;
• banke;
• pošte;
• dostavne službe;
• trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
• druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti
in zdravja.
Iz začasne prepovedi so izvzete tudi vse oblike ponudbe
ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še
bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19.
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v roku 24 ur od
začetka veljavnosti navedenega odloka Vlade RS izdal
priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem
prostoru. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do

1. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 1. dopisni seji sprejela Odlok o
začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji, Odlok o razporejanju zdravnikov
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Preklic veljavnosti Odredbe o prepovedi
prometa zaščitnih sredstev
Vlada je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe
o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, ki je je stopila v
veljavo v petek 13. 3. 2020. Ta odlok je začel veljati 15.
3. 2020 ob 19.00 uri. To pomeni, da ni več prepovedan
promet z zaščitnimi sredstvi za zaščito pri novem koronavirusu COVID-19.

prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada
Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem
listu RS.

Odlok o razporejanju zdravnikov brez
licence
S tem odlokom, ki je začel veljati 15. 3. 2020, se določi
način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za
preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic
epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
Vsem zdravnikom specializantom se specializacija prekine
in vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje,
opravljanje specialističnih izpitov in podobno). Za čas
trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki
razpisovanja novih specializacij. Zdravnike specializante
lahko za potrebe izvajanja ukrepov pozovejo na delo njihovi delodajalci. Če zdravnikov specializantov ne pozovejo
na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo
zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti
na kroženju. Če zdravnika specializanta ne pozove na delo
niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod, ga njegov
delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi
izvajanja ukrepov tega odloka potreben.
Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni
zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Neposredno na podlagi tega odloka se
za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljšata obvezni in
izbirni del sekundariata iz 14. člena Zakona o zdravniški
službi. Vsem zdravnikom sekundarijem se za čas veljave
ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti iz sekundariata in se jih pozove na delo glede na potrebe. Zdravnike
sekundarije v skladu s prejšnjim odstavkom pozovejo na
delo pooblaščeni izvajalci iz 22. člena zakona o zdravniški
službi, pri katerih opravljajo sekundariat.
Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega
odloka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega
mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni
izvajalec iz 3. oziroma 4. člena tega odloka, pri katerem
opravljajo delo. Vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez
licence, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka. Glede plačila
dela zdravnikov brez licence in financiranja njihovega dela
se uporabijo pogodbe o zaposlitvi.
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov
zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

2. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 2. dopisni seji sprejela Predlog
interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19). Sprejela je tudi Odlok o Svetu za nacionalno varnost in Odlok o prepovedi opravljanja zračnih
prevozov v Republiki Sloveniji.
Predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko
odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na
širjenje koronavirusa
Glavni cilji predloga zakona so:
• zagotoviti ustrezno pravno podlago, da se v sodnih
zadev, upravnih zadev in drugih javnopravnih zadev
lahko sprejmejo takšni ukrepi, ki bodo preprečili
širjenja virusa SARS-CoV-2, ki rezultira v bolezni
COVID-19 z namenom varovanja zdravja in življenja
ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil;
• omogočiti zadržanje teka procesnih rokov v postopkih,
ki se zaradi bolezni COVID-19 v tem času ne vodijo,
kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih
rokov za uveljavljanje pravic strank, saj je zaradi teh
in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država
(npr. zapiranje trgovin, ki ne prodajajo nujnih stvari,
storitvenega sektorja, javnega prevoza) posameznikom
onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje
pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo onemogočeno
pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov,
zato se po predlogu zakona podaljšujejo tudi materialni
roki, ki so prekluzivni, ki od njih zahtevajo določeno
ravnanje;
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objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje
do 1. julija 2020.

• preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanje
varnejših pogojev zaprtim osebam in delovnega okolja.
Z ukrepi na področju sodnih zadev se zadrži tek rokov
in nadgradi ureditev 83.a člena Zakona o sodiščih. Po
predlogu zakona bo lahko predsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije z odredbo določil tudi tiste zadeve,
ki (ne glede na 83. člen Zakona o sodiščih) niso nujne.
Z ukrepi na področju upravnih in drugih javnopravnih
zadev se podobno omogoči zadržanje tekov roka ter daje
pravna podlaga za omejitev poslovanja državnih organov in
drugih upravnih organov. Vladi se po predlogu zakona daje
pravna podlaga, da lahko sprejme tudi dodatne ukrepe.
Predlog interventnega zakona v delu, ki se nanaša na
postopanje državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri vodenju
upravnih postopkov med drugim določa, da se onemogoči
vlaganje pisnih in ustnih vlog neposredno pri organih,
razen pri uveljavljanju pravic, ki se praviloma uredijo na
»okencu« (npr. osebni dokumenti, podaljšanje registraciji
itd.), hkrati pa se omogoči vlaganje vlog v elektronski
obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa.
Ukrepi na področju izvrševanja kazenskih sankcij stremijo
k temu, da se s predlaganimi dodatnimi zakonskimi podlagami glede institutov pozivanja obsojencev na prestajanje
kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja
kazni zapora in predčasnega odpusta direktorjem zavodov
za prestajanje kazni zapora omogoča, da se v času epidemije
virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) učinkoviteje
spopadajo z izzivi, ki jih ta prinaša.
Predlog zakona prinaša tudi ukrep na področju delovanja
notarskih pisarn, ki daje pravno podlago, da predsednik
Notarske zbornice Slovenije sprejme začasne ukrepe v
zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti
na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje
strank. Minister, pristojen za pravosodje, lahko na predlog
Notarske zbornice Slovenije sprejme ukrep popolnega
zaprtja notarske pisarne.
Upoštevaje dejstvo, da predlog zakona prinaša ukrepe,
ki odstopajo od pravil, opredeljenih v splošnih postopkovnih zakonih in področnih zakonih, ki določajo roke
za pravočasno ukrepanje ali uveljavljanje pravic, saj v
nasprotnem nastanejo za stranko neugodne posledice,
je časovno obdobje predloga zakona časovno zamejeno.
Ukrepi tako veljajo le za čas do prenehanja razlogov zanje,
kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga

Odlok o Svetu za nacionalno varnost
Z odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost, ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje
in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje
interesov in ciljev nacionalne varnosti.
Vlada v SNAV imenuje predsednika vlade, ki je predsednik SNAV, podpredsednike vlade, ministra za notranje
zadeve, ministra za zunanje zadeve in ministra za finance.
Odlok o prepovedi opravljanja zračnih
prevozov v Republiki Sloveniji
Odlok velja od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do 30. 3. 2020
(do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja
v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter
od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni
zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske
unije.
Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni
redni in posebni (čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte
(cargo/mail) ter za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne
posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v
svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight). Od prepovedi
iz prvega člena tega odloka so izvzeti posamezni leti tujih
državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in
zdravstvene namene.
Morebitne druge izjeme odobrijo ministrstvo, pristojno za
infrastrukturo in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Mednarodni zračni prevoz znotraj Evropske unije ureja
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih
prevozov v Skupnosti.
Uredba v 21. členu določa, da lahko država članica zavrne,
omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic,
da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi
nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin. Nadalje 21. člen
navedene uredbe določa, da se pri uvedbi takih ukrepov
spoštujeta načeli sorazmernosti in preglednosti, temeljiti
pa morajo na objektivnih in nediskriminatornih merilih.
Nadalje 21. člen navedene uredbe določa, da je treba
Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestiti o
takih ukrepih in jim posredovati ustrezno utemeljitev. Če
težave, ki zahtevajo take ukrepe, trajajo dlje kot 14 dni,
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Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo,
bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg
sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo
mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije
daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega
proračuna države.

država članica o tem obvesti Komisijo in druge države
članice ter lahko, v soglasju s Komisijo, določen ukrep
podaljša še za največ 14 dni.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

5. DOPISNA SEJA VLADE RS

Odlok o začasnem prenehanju obratovanja
mejnih prehodov za obmejni promet na meji
z Republiko Hrvaško
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem
prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni
promet na meji z Republiko Hrvaško in je že objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 28/2020.
Vsi potniki naj za nujna potovanja uporabijo mejne
prehode za mednarodni promet. Določbe sporazuma o
obmejnem prometu in sodelovanju, ki določajo pravice
uporabnikov do prehoda državne meje izven mejnih
prehodov (prehodna mesta in točke, kmetijski vložki),
ostajajo v veljavi.

Vlada RS je na svoji 5. dopisni seji sprejela predlog
Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev
davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. Izdala je
tudi Odlok, s katerim določa, da ob polnoči začasno
prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet
na meji s Hrvaško.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju
S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo
davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni
meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer
bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju
izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki
za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka
od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega
izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje
30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem
rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za
leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za
vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta
2020.
Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na
področje proračuna. Za to, da bomo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo
lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih
izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za
čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Poleg tega
se na novo določa rok, v katerem mora vlada Državnemu
zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora
storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer,
ki jih je povzročila epidemija.

4. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim izdala
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih
shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na
javnih krajih v Republiki Sloveniji.
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2
(COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in
zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki
Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine
v Republiki Sloveniji. Odlok se ne uporablja za dejavnosti,
s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih
skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za
posameznike dovoljen za:
• prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
• opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih
dejavnosti,
• odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje
in premoženje,
• varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
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Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu,
ki ureja nalezljive bolezni. Z dnem uveljavitve tega odloka
prenehata veljati Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20)
in Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih
in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni
list RS, št. 17/20).

• dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske
neposredne prodaje,
• dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
• dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
• dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
• dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
• dostop do mest za prodajo hrane za živali,
• dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
• dostop do storitev za nujne primere,
• dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami
in prodajo semen, krmil in gnojil,
• dostop do bencinskih črpalk,
• dostop do bank in pošt,
• dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih organov,
• dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
• dostop do komunalnih storitev za opravljanje z
odpadki,
• dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske
in gozdarske mehanizacije in opreme,
• dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih
površin,
• dostop do tujih diplomatskih in konzularnih
predstavništev.
Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne
lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v
skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru
zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:
• skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane
skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju
zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
• skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali
so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne
zaščite.
Odlok je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja
do preklica.

5. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 5. redni seji obravnavala prvi
obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in
gospodarstvu.
V nadaljevanju so navedene sprejete smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic »korona« epidemije za
državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do
31. 5. 2020 za pripravo zakona #PKP1.

I. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest
Nova ureditev sofinanciranja nadomestil
plač za delavce na čakanju:
Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v tem
obdobju v obe blagajni in proračun plačuje država, pravice
zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Takšen
ukrep takoj razbremeni delodajalca, brez postopka za
uveljavljanje sofinanciranja nadomestila.
Država dodatno sofinancira 20% neto nadomestila zaposlenim. Upravičenost sofinanciranja se po koncu poslovnega leta ugotavlja na podlagi izkazov poslovnega izida.
Zaposlitve, ki jih država preko posebnih programov že
neposredno subvencionira, se sofinancirajo v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.
Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije
od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec.
Vzpostavi se sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih
v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko dodatka za
nevarno delo in dodatne obremenitve (zdravstvo, Civilna
zaščita, varnost, kritična infrastruktura…) po odločitvi
predstojnikov v razponu med 10 do 200% dodatka na
osnovno plačo.
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II. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja
ljudi, še posebej tistih z nizkimi pokojninami,
ki so glede na ogroženo starostno skupino
najbolj izpostavljeni nevarnosti epidemije
Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo
otrok, nezmožnost prihoda na delo - 6. točka 137. člena
ZDR) se izenači s statusom za delavce na čakanju.
Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne
avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
Ko veljavnost prvega ukrepa preneha, se njegove pravice
odmerijo po veljavni zakonodaji (nadomestilo ali socialna
pomoč).Javnih storitev, ki se ne izvajajo, gospodinjstva v
času krize ne plačujejo.
Upokojencem se izplača solidarnostni dodatek zaradi
posledic Corona virusa. Vzpostavijo se trije razredi z
obrazložitvijo, da želimo pomagati oziroma najbolj zaščititi
upokojence z najnižjimi pokojninami, ki so v sedanji krizi
še posebej ranljivi.
Zap. št. Višina
pokojnine EUR

1.
do 500
2.
nad 500 do 600
4.
nad 600 do 700
Skupaj

IV. Ukrep za ohranitev delovanja podjetij
Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v
tem obdobju tako za delodajalca kot delojemalca plačuje
država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranjajo.
S tem se razbremeni strošek plače za podjetja.
V. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in
pomoč znanstveno raziskovalnim projektom
za boj z epidemijo
Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska
shema (t.i. “finančni top”) in omogoči odkup terjatev
do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev
z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo.
Zamrzne se plačilo akontacije davka od
dohodkov pravnih oseb in plačilo davka
na dohodek iz dejavnosti za samostojne
podjetnike.
Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude
pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim
sektorjem.
Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih
sredstev se skrajšajo na 8 dni.
Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada
(ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki
se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo,
zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa

Število
Višina
Fin. sredstva
upokojencev izplačila skupaj v EUR
EUR

104.714
108.491
78.891
292.096

300
230
130

31.414.200,00
24.952.930,00
10.255.830,00
66.622.960,00

III. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim
Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki
s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo
prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se
pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.
Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so
upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini
70% neto minimalne plače.
Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše
prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno
in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina
prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega
dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto
2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

VI. Znižanje sejnin in plač in oprostitev plačila
storitev distribucije
Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo
člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni
ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov.
SDH ali DUTB se zadolži za uresničitev tega sklepa v tistih
družbah, kjer na skupščinah zastopata državo.
Znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30%
za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je na podlagi
aktov US RS iz zakona izvzeta, hkrati pa pozvana, da se
sama odpove 30% plače za čas krize.
Oprostitev plačila storitev distribucije TV signala s strani
javne RTV za regionalne in druge televizije, ki preko DVB
signala informirajo državljane Republike Slovenije in sicer
za čas od razglasitve do preklica epidemije.
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VIII. Ukrepi s področja javnih naročil
Mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3), t.i. evidenčnih naročil se povišajo iz 20.000 €
za blago in storitve na 40.000 € in iz 40.000 € za gradnje
na 80.000 €.
Občinam oziroma njenim ožjim delom se naloži samostojno izvajanje javnih naročil.
Vlada Republike Slovenije je že pričela z zbiranjem elementov za določitev Smernic za #PKP2, v katerem bo
predlagala sprejem zakonskih rešitev za obvladovanje
naslednje faze epidemije Covid19.

VII. Pomoč kmetijstvu
Nosilcem ali članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli
za boleznijo COVID-19 se za čas trajanja bolezni, vendar
ne več kot za čas trajanja ukrepov proti epidemiji, dodeli
finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80
odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim
časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo.
Do finančne pomoči so upravičeni tisti člani kmetijskega
gospodarstva, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani
kot kmet kot je določen v 14. točki 7. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani
na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, se lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obravnavajo se
kot po zakonu za elementarno nesrečo. Zavarovancem,
ki so zboleli za boleznijo COVID-19 in imajo ustrezno
zdravniško potrdilo, se prispevki odpišejo v skladu s 5.
členom ZPKZ. Odpisani prispevki se štejejo za plačane.
Do odloga plačila prispevkov je upravičen nosilec ali član
kmetijskega gospodarstva, ki opravlja osnovno kmetijsko
oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost in je iz tega
naslova vključen v sistem socialnih zavarovanj. Predlog
zakona določa ukrep, ki je primerljiv ureditvi v Zakonu o
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki
se nanaša na samozaposlene.
Plačilo dajatve na Katastrski dohodek za leto 2020 se
vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih
panjev znižal za 50 %. Nadomestilo za izpad prihodka
za kmetijska gospodarstva. Za pravne osebe (gospodarske
družbe, zadruge) in samostojne podjetnike posameznike
– s.p. ter fizične osebe.
Za ribiška plovila, za katera so izdana dovoljenja za gospodarski ribolov, so imetniki dovoljenj za gospodarski
ribolov za leto 2020 upravičeni do nadomestila plačila
priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 % od celotnega
nadomestila. Sredstva za nadomestila iz prejšnjega odstavka
se zagotovijo iz proračuna RS.
Gojiteljem vodnih organizmov, ki imajo podeljeno vodno
pravico za gojenje vodnih organizmov, se za leto 2020
zniža plačila vodnega povračila v višini 40 % od celotne
vrednosti.

7. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 7. dopisni seji izdala Odlok o
začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce
električne energije ter Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja
v Republiki Sloveniji. Sprejela pa je tudi spremembe
Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v
delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln. Vlada
RS je sprejela tudi stališče glede predloga Uredbe
Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredbe
za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam in
državam pristopnicam, ki jih je resno prizadela večja
kriza na področju javnega zdravja ter stališče glede
predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o
spremembi uredb za izvajanje evropskih strukturnih
in investicijskih skladov.

Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
za male poslovne odjemalce in gospodinjske
odjemalce električne energije
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem
neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne
odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije.
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Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za
povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.
Odlok se izdaja v okviru ukrepov za blaženje socialnih
in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2
(COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost
plačila prispevkov, na način, da za čas od 1.3.2020 do
31.5.2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci
električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v RS se:
a. natančneje določa prodajalno z živili iz prve alineje
prvega odstavka v 2. členu Odloka
b. v izjeme od prepovedi dodaja prodajalne s hrano
za živali,
c. začasno določa obratovalni čas prodajaln z živili
in kmetijskimi pridelki, razen za mikro in majhne
družbe, samostojne podjetnike posameznike ter
zadruge.
Prodajalna z živili je prodajalna, ki v pretežni meri prodaja
živila. Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila,
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, se
določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej)
in najmanj do 18.00 ure.
Namen določitve minimalnega obratovalnega časa je v
preprečevanju stikov zaradi epidemije, zato se z odlokom
določa delovni čas, ki omogoča daljši časovni interval
opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem manjšo
koncentracijo kupcev. Začasno določeni obratovalni čas
za navedene prodajalne se s tem odlokom skrajšuje od
predhodnega.
Hkrati se določa tudi izjemo od sicer z odlokom določenega
obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki,
in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike
posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom
lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove
poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja
delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega
obratovalnega časa.
Ta odlok je začel veljati 21. marca 2020 ob 00.00uri.

Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
in rednega tehničnega nadzora hidrantnega
omrežja v Republiki Sloveniji
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep
s katerim je izdala Odlok o začasni prepovedi izvajanja
nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki
Sloveniji.
Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri.
Prepoved velja do 23. aprila 2020.
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se
v odloku začasno prepoveduje izvajanje nadzora vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik
o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter
začasno prepoveduje tudi izvajanje rednega tehničnega
nadzora hidrantnega omrežja, kot ga določa Pravilnik o
preizkušanju hidrantnih omrežij.
Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema
aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi
poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 23. aprila
2020, se podaljša do 23. maja 2020.
Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi
prepovedi, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do
23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020.

Stališče glede predloga Uredbe Evropskega
Parlamenta in Sveta o spremembi uredbe
za zagotavljanje finančne pomoči državam
članicam
Slovenija podpira predlog uredbe, ki razširja področje
uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije tudi na
krize na področju javnega zdravja in opredeljuje operacije
upravičene za financiranje.
Do podpore bodo tako lahko upravičene države članice, ki
jim je kriza na področju javnega zdravja povzročila javno
finančne posledice, ocenjene na več kot 1,5 milijarde evrov (po cenah za leto 2011) ali predstavljajo več kot 0,3

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji.
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odstotka bruto nacionalnega dohodka države prejemnice.
Evropska komisija bo prošnje obravnavala po zaporedju
prispelih prošenj.

vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje
širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19) in
sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev
in obvladovanje epidemije COVID-19.

Stališče glede predloga Uredbe Evropskega
Parlamenta in Sveta o spremembi uredb
za izvajanje evropskih strukturnih in
investicijskih skladov
Uredba bo omogočila izvajanje posebnih ukrepov
Naložbene pobudo za odziv na COVID-19. Slovenija
podpira predlog uredbe, saj ta spodbuja naložbe za pomoč
malim in srednjim podjetjem, zdravstvenemu sektorju in
trgu dela v času izrednih razmer.
Evropska komisija je 13. marca 2020 z namenom zajezitve
širjenja vplivov COVID-19 pripravila nabor predlogov
sprememb in dopolnitev zakonodajnih podlag za mobilizacijo naložb v zdravstvene in gospodarske sisteme držav
članic.
Uredba bo omogočila lažje in fleksibilnejše prerazporejanje
sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov
znotraj operativnih programov in s tem hiter odziv na
izbruh COVID-19.
Države članice bodo tako lahko sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega
sklada (ESS) uporabile za naložbe v sisteme zdravstvenega
varstva. Med drugim za nakup zdravstvene in zaščitne
opreme, preprečevanje bolezni, e-zdravje in medicinske
pripomočke. Sredstva iz ESRR se bodo lahko uporabila
tudi za pomoč podjetjem pri spopadanju s kratkoročnimi
finančnimi šoki zaradi krize, sredstva ESS pa za začasno
podporo nacionalnim sistemom krajšega delovnega časa.
Predvideni so tudi ukrepi za pomoč in zaščito prihodka
ribičev in ribogojcev v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju
obveznega zdravstvenega zavarovanja
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19
Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja ukrepov za
preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic
epidemije COVID-19 se v odloku ureja določitev začasnih
ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V predlogu odloka se predlagata ukrepa na področjih:
• ugotavljanja začasne zadržanosti od dela zaradi
uveljavljanja pravice do nadomestila plače - začasno
zadržanost od dela, ne glede na razlog te zadržanosti
in čeprav je izplačevalec nadomestila plače OZZ,
ugotavlja izbrani osebni zdravnik (prejšnja ureditev
je določala, da po 30. dneh o upravičenosti z dela
ugotavlja posebna komisija na ZZZS);
• podaljšanja zdraviliškega zdravljenja (lahko določi
ZZZS ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča
podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21
dni).
Ukrepa bosta zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcem
in službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa
delo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Ukrepa sta začasne narave in
bosta veljala zgolj v času epidemije.
Odlok o določitvi pogojev vstopa v
Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni
Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z
Republiko Avstrijo:
• Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
• Kuzma – Bonisdorf,
• Holmec – Grablach,
• Karavanke – Karawankentunnel,
• Jurij – Langegg,

6. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 6. redni seji obravnavala oceno
stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev
epidemije COVID-19 in sprejela Odlok o začasnih ukrepih
pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok

o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz
Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Prav tako je sprejela sklep o ustanovitvi
Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in
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Vič – Lavamund,
Ljubelj – Loibltunnel,
Trate – Mureck,
Radlje – Radlpass,
Gederovci – Sicheldorf,
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
Korensko sedlo – Wurzenpass.
Kontrolne točke so odprte ves čas, razen:
Holmec – Grablach, ki je odprta od 5. do 21. ure,
Jurij – Langegg in Šentilj (magistrala) – Spielfeld
(Bundesstrasse), ki sta odprti od 6. do 21. ure,
• Vič – Lavamund in Korensko sedlo – Wurzenpass, ki
sta odprti od 5. do 23. ure.
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih
povezav z Republiko Avstrijo.
Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se
ne izvaja.
Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v
slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše
od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem
testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim
izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če
tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo
kljub temu dovoli, če:
• je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
• ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj,
kihanje, oteženo dihanje).
Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita
Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih
na posamezni kontrolni točki.
Odlok je začel veljati 25. marca 2020 ob 00.00.

predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje pa bodo
člani še predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje
zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za
infrastrukturo ter Zavoda RS za blagovne rezerve.
Naloge medresorske delovne skupine so sprejem in pregled
posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne
opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov in
posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje, v nadaljnji postopek Zavodu RS za
blagovne rezerve, ki bo izpeljal postopek naročila in sklenil
pogodbo za dobavo zaščitne opreme.
Sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19
Z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev
so razlogi za ustanovitev in delovanje Kriznega štaba
Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije
COVID-19 prenehali.
Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih
interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene
Kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v
okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov
v sestavi.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

8. redna seja Vlade RS
Vlada RS je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za
državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s
143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in
sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem
postopku.
Predlog zakona je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19).
Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na
njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.
Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi.
Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji
izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli
350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi
z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj
2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad
dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj

Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne
skupine za sprejem, pregled in vrednotenje
ponudb zaščitne opreme za preprečevanje
širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2
(COVID-19)
Medresorsko delovno skupino bo vodil državni sekretar
na Ministrstvu za obrambo mag. Damijan Jaklin, poleg
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ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem
Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.
Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega
položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni
COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje
likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje
sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev
plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.
Predlog Zakona je na voljo TU.

50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke
za socialno varnost.
Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s
prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do
30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog
zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s
štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg
dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do
izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom,
da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se
bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine
do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501
evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od
višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo
všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic
iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene
prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega
solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine
in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi
ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v
višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne
socialne pomoči in varstvenega dodatka.
Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve
v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov
bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki
imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske
bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela
v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za
svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi
obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega
dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec
iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko
zavarovanje.
Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30%
znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju
vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem
predsednika republike, generalnemu sekretarju urada
predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih
organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač
bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki
bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 10 	novice združenja
RS
MARČEVSKA ŠTEVILKA
KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

32. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. V njej
boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih,
napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Kohezijski e-kotiček je na voljo TU.

20. 3. 2020 je potekala izredna seja Državnega zbora
RS, na kateri so poslanke in poslanci s 77 glasovi za
po nujnem postopku sprejeli prvi paket zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije
novega korona virusa COVID-19 za gospodarstvo. Med
drugim bo država priskočila na pomoč delodajalcem, ki
bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil
napotili na čakanje na delo doma.
V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju
plač in prispevkov bo država pomagala delodajalcem, ki
zaradi epidemije novega korona virusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo
napotili na začasno čakanje na delo.
V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v
višini 80 odstotkov povprečne plače v zadnjih treh mesecih.
Enako bo veljalo v primeru, da delavec ne bo prišel na delo
zaradi odrejene karantene.
Pri tem bo država delodajalcem povrnila 40 odstotkov
izplačanega nadomestila oz. v primeru karantene celoten
znesek. Do pomoči ne bodo upravičeni delodajalci, ki so
davčni dolžniki, ki so kršili delovno zakonodajo ali so v
postopku zaradi insolventnosti.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

ZARADI KORONAVIRUSA ZAČASNE
SPREMEMBE TUDI NEKATERIH
POSTOPKOV KPK
Zaradi koronavirusa so se spremenili tudi nekateri postopki
Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V skladu z
interventnim zakonom tako roki v upravnih, nekaterih
drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. V
skladu s pristojnostmi in novimi omejitvami bo komisija
sicer poslovala in prejemala prijave še naprej.
Tudi na KPK tako začasno ne tečejo roki v upravnih in
drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne
zadeve po 2. členu zakona o splošnem upravnem postopku,
za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev
njihovih materialnih obveznosti, so zapisali v sporočilu
za javnost.

NOV AKCIJSKI NAČRT ZA KROŽNO
GOSPODARSTVO JE KAŽIPOT
DO PODNEBNO NEVTRALNEGA,
KONKURENČNEGA GOSPODARSTVA
OPOLNOMOČENIH POTROŠNIKOV
Evropska komisija je 12. 3. 2020 sprejela nov akcijski
načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa
za trajnostno rast v Evropi. Novi akcijski načrt skuša z
ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov gospodarstvo
EU preoblikovati tako, da bo omogočalo okolju prijazno
prihodnost in bo konkurenčnejše, obenem pa zagotavlja
varstvo okolja in uvaja nove pravice za potrošnike. Novi
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11 AKTUALNI JAVNI RAZPISI

načrt temelji na prizadevanjih, ki potekajo od leta 2015, ter
se osredotoča na zasnovo in proizvodnjo, ki bi omogočali
krožno gospodarstvo, da bi zagotovil, da se uporabljeni viri
čim dalje obdržijo v gospodarstvu EU. Načrt in pobude,
ki jih vsebuje, bodo nadalje razviti ob tesnem sodelovanju
s podjetji in deležniki.
Več informacij je na voljo TU.

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem
obdobju 2020-2021 – 15. 4. 2020
2. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
(oznaka JOB_2020) –15. 6. 2020, 14. 9. 2020, 16.
11. 2020
3. Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih
destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - 20.
4. 2020
4. Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
4« - 5. 5. 2020
5. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike – 5. 5. 2020 in 8. 9. 2020
6. Javni razpis za sofinanciranje gasilske in reševalne
opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 – 6.
5. 2020
7. Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških
raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo b letu 2020 sofinancirala
Republika Slovenije iz proračuna, namenjenega za
kulturo – 31. 5. 2020
8. 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo,
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno
infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
-14. 5. 2020
9. Povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin s
pomočjo digitalizacije – 14. 5. 2020
10. Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4.
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020
11.Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
12.LIFE - 31. 12. 2020
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13.Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
14.Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021
15.3. javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode
in obnovo gozdov iz PRP 2014-2020 - od 6. aprila
2020 do datuma zaprtja javnega razpisa

AKTIVACIJO SPLOŠNE ODSTOPNE
KLAVZULE PAKTA ZA STABILNOST IN
RAST
Evropska komisija je kot del svoje strategije za hiter,
odločen in usklajen odziv na pandemijo koronavirusa
predlagala aktivacijo splošne odstopne klavzule Pakta za
stabilnost in rast. Klavzula bo državam članicam omogočila
sprejetje ukrepov za učinkovito obvladovanje krize, pri
čemer bodo lahko odstopale od proračunskih zahtev, ki se
običajno uporabljajo v okviru evropskega fiskalnega okvira.
Gre za pomemben korak pri izpolnjevanju zaveze Komisije,
da bo uporabila vse razpoložljive instrumente ekonomske
politike za podporo državam članicam pri zaščiti njihovih
državljanov in državljank ter blaženju izredno negativnih
socialno-ekonomskih posledic pandemije.
Navedeni ukrep sledi sprejetju začasnega okvira za državno
pomoč, ki ga je sprejela Komisija, da bi državam članicam
omogočila zagotovitev zadostne likvidnosti za podjetja vseh
vrst in ohranitev kontinuitete gospodarske aktivnosti med
pandemijo koronavirusa in po njej.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

SVETOVALNI ODBOR ZA COVID-19
Evropska komisija je vzpostavila svetovalni odbor za
COVID-19, ki ga sestavljajo epidemiologi in virologi iz
različnih držav članic in ki bo pripravil smernice EU o
usklajenih ukrepih za obvladovanje tveganja na podlagi
znanstvenih podatkov. Odboru, ki je bil ustanovljen na
podlagi pooblastila držav članic EU, bo predsedovala
predsednica Komisije Ursula von der Leyen, sopredsednica
pa bo evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela
Kiriakides.
Odbor bo Komisiji svetoval v zvezi s pripravo odzivnih
ukrepov, naslovljenih na vse države članice; z bistvenimi
razlikami, neskladnostjo ali pomanjkljivostjo pri ukrepih
na splošno; s prednostnim razvrščanjem zdravstvenega
varstva, civilne zaščite in drugih sredstev ter podpornih
ukrepov, ki se organizirajo ali usklajujejo na ravni EU, ter
v zvezi s političnimi ukrepi za obravnavanje dolgotrajnih
posledic covid-19.
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Celotno sporočilo je na voljo TU.

Države članice lahko v skladu z obstoječimi pravili EU
oblikujejo obsežne podporne ukrepe. Lahko se odločijo
za sprejetje ukrepov, kot so plačne subvencije, začasna
ustavitev plačila davkov od dohodkov pravnih oseb in
davkov na dodano vrednost ali socialnih prispevkov.
Poleg tega lahko države članice finančno podporo odobrijo
neposredno potrošnikom, na primer za preklicane storitve
ali karte, ki jih ne povrnejo prizadeti gospodarski subjekti.
Pravila EU o državni pomoči tudi omogočajo državam
članicam, da pomagajo podjetjem, ki se soočajo s pomanjkanjem likvidnosti in potrebujejo nujno pomoč
za reševanje. Člen 107(2)(b) Pogodbe o delovanju EU
državam članicam omogoča, da podjetjem povrnejo škodo,
ki so jo povzročili izjemni dogodki, kar vključuje ukrepe
v sektorjih, kot sta letalstvo in turizem.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

EVROPSKA KOMISIJA PODALJŠALA
ROKE ZA PREDLOŽITEV VLOG
Zaradi težav, ki jih povzroča izbruh koronavirusa, je
Evropska komisija podaljšala roke za predložitev vlog v
okviru programov Erasmus+, evropska solidarnostna
enota, Obzorje 2020 in Pospeševalec Evropskega sveta
za inovacije.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

ODZIV ZA UBLAŽITEV SOCIALNOEKONOMSKIH POSLEDIC IZBRUHA
COVID-19

NOV AKCIJSKI NAČRT ZA KROŽNO
GOSPODARSTVO

Komisija je danes predstavila takojšen odziv za ublažitev
socialno-ekonomskih posledic izbruha COVID-19, v
katerem je poseben poudarek na usklajenem evropskem
odzivu. COVID-19 pomeni izredne razmere na področju
javnega zdravja za naše državljane, družbe in gospodarstva,
saj se okužbe pojavljajo v vseh državah članicah. To je tudi
velik ekonomski šok za EU.

Evropska komisija je sprejela novi akcijski načrt za krožno
gospodarstvo, ki bo eden glavnih gradnikov evropskega
zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast
v Evropi.
Načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov
doseči, da bi se z ustrezno zasnovo in proizvodnjo izdelkov
uporabljeni viri čim dlje obdržali v gospodarstvu EU. S
tem bi gospodarstvo omogočilo okolju prijazno prihodnost, bilo bi konkurenčnejše gospodarstvo, obenem pa
bi zagotavljalo varstvo okolja in uvajalo nove pravice za
potrošnike.
V ospredju bodo sektorji, ki uporabljajo največ virov in
kjer so možnosti za krožnost velike, tako bodo ukrepi med
drugim usmerjeni v daljšo življenjsko dobo elektronskih
izdelkov, večjo trajnost baterij, zmanjšanje prekomerne
embalaže, uporabo biološko razgradljive plastike, ponovno
uporabo tekstila, trajnostne gradnje in uporabo izdelkov
za večkratno uporabo v živilskih storitvah.
Za zagotavljanje manj odpadkov se bodo ukrepi
osredotočali na preprečevanje nastajanja odpadkov in
njihovo preobrazbo v visokokakovostne sekundarne vire.
Komisija bo preučila tudi možnost vzpostavitve vseevropskega, usklajenega modela za ločeno zbiranje odpadkov in
njihovo označevanje.

Evropska komisija bo uporabila bo vse razpoložljive instrumente za ublažitev posledic pandemije in bo:
• zdravstvenim sistemom zagotovila potrebne zaloge z
ohranjanjem celovitosti enotnega trga ter proizvodnih
in distribucijskih vrednostnih verig,
• podprla ljudi tako, da kriza ne bo nesorazmerno
prizadela njihovih prihodkov in delovnih mest ter da
se preprečijo njeni trajni učinki,
• podprla podjetja ter zagotovila, da bo lahko likvidnost našega finančnega sektorja še naprej podpirala
gospodarstvo,
• in državam članicam omogočila odločno in usklajeno
ukrepanje z izkoriščanjem popolne prožnosti okvirov
za državne pomoči in Pakta za stabilnost in rast.

Prožnost okvira državnih pomoči
Pravila EU o državni pomoči državam članicam omogočajo
hitro in učinkovito ukrepanje v podporo državljanov in
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, ki se soočajo z
gospodarskimi težavami zaradi izbruha COVID-19.
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Evropski zeleni dogovor, ki ga je decembra 2019 predstavila
Komisija, določa ambiciozen časovni načrt za podnebno
nevtralno, krožno gospodarstvo, v katerem je gospodarska
rast ločena od rabe virov. Krožno gospodarstvo zmanjšuje
pritisk na naravne vire in je predpogoj za doseganje cilja
podnebne nevtralnosti do leta 2050 in za zaustavitev
izgube biotske raznovrstnosti.
Krožno gospodarstvo bo imelo neto pozitivne učinke na
rast BDP in ustvarjanje delovnih mest, saj lahko z izvajanjem ambicioznih ukrepov krožnega gospodarstva v Evropi
povečamo BDP EU za dodatnih 0,5 % do leta 2030 in
ustvarimo približno 700.000 novih delovnih mest.
Prehod na krožno gospodarstvo že poteka, saj so vodilna
podjetja, potrošniki in javni organi v Evropi že sprejeli ta
model trajnostnosti. Komisija bo ob tesnem sodelovanju
s podjetji in deležniki zagotovila, da bo prehod na krožno
gospodarstvo prinesel priložnosti za vse in da nihče ne bo
zapostavljen.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

projektov s področja energetske infrastrukture, ki imajo
velike čezmejne koristi.
Pogoj za financiranje je ta, da gre za projekte skupnega
interesa, ki pomembno vplivajo na vsaj dve državi EU,
povečujejo konkurenčnost, krepijo zanesljivost oskrbe
EU z energijo in prispevajo k trajnostnemu razvoju.
Letos bo skladno z evropskim zelenim dogovorom pri
obravnavi prijav posebna pozornost namenjena prispevku
k razogljičenju z namenom spodbujanja uporabe energije
iz obnovljivih virov, pa tudi projektom električnih omrežij
in skladiščenja električne energije.
Program energetike v okviru Instrumenta za povezovanje
Evrope je ključen instrument pri doseganju ciljev energetske unije in v obdobju 2014-2020 razpolaga s skupnim
proračunom v višini 4,9 milijarde evrov, so še spomnili v
komisiji.

EVROPSKA PODNEBNA PRAVILA
Evropska komisija je v začetku marca predstavila predlog
evropskih podnebnih pravil in začela posvetovanje o evropskem podnebnem paktu.
Z evropskimi podnebnimi pravili se politična zaveza EU,
da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, spreminja v pravno zavezujoč cilj. Institucije EU in države
članice so skupaj dolžne sprejeti potrebne ukrepe za
izpolnitev cilja na ravni EU in nacionalni ravni. Hkrati
so v njih podane usmeritve za vse politike EU, s čimer
pravila javnim organom, podjetjem ter državljankam in
državljanom zagotavljajo predvidljivost. Napredek se bo
spremljal vsakih pet let v skladu s pregledom globalnega
stanja v okviru Pariškega sporazuma.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

SPODBUJANJE ENERGETSKE UNIJE
Evropska komisija je objavila razpis za spodbujanje energetske unije v vrednosti 980 milijonov evrov. Sredstva
se bodo črpala iz instrumenta za povezovanje Evrope,
evropskega podpornega programa za vseevropsko infrastrukturo. Namenjena bodo razvoju ključnih evropskih
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