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UVOD

Za vas smo pripravili novo številko glasila Mesečni utrip, ki je tudi tokrat zapolnjena predvsem z vsebinami
povezanimi z epidemijo COVID-19.
Državni zbor RS je na 35. izredni seji s 54 glasovi za in 1 proti potrdil Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki prinaša tudi zvišanje povprečnine na 623,96 evra.
Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja. To je vsekakor
dobra novica, bo pa treba vložiti še veliko truda za dosego drugih, še večjih sprememb.
V začetku aprila je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje vladne delovne skupine za lokalno samoupravo, katero
vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina je začela s pripravami predlogov dopolnitev že
sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (PKP#1) ter s pripravo predlogov za naslednje svežnje ukrepov. Razpravljali pa so tudi o dvigu
povprečnine. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.
Na Vlado RS in 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 korona virusom COVID-19.
Nekaj pobud je bilo s strani pristojnih 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.
Pristopili smo k organizaciji spletnih izobraževanj in smo v mesecu aprilu že izvedli spletno klepetalnico, h kateri
ste predstavniki občin pristopili zelo aktivno. S spletnim načinom izobraževanj bomo nadaljevali tudi v prihodnjih
mesecih. Zaenkrat načrtujemo izvedbo sledečih:
•
•
•
•

Javno računovodstvo znotraj javnih financ – 15. 5. 2020
Spremembe obračuna plač v času epidemije COVID-19 – 21. 5. 2020
Javna naročila v praksi – 28. 5. 2020
Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov – 4. 6. 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 ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 30, 01/230
63 32 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

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v
Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
• Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter
prepovedi gibanja izven občin

13. 3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo s koronavirusom COVID-19, ki je korenito posegla v vsakdanje
življenje in delo. Tako kot meseca marca, je Združenje
občin Slovenije tudi v mesecu aprilu občinam vsakodnevno
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.

• 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
• Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni
prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih
postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter
dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
• Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE:

• Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

• Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (ZIUZEOP)

• Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi
in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki
Sloveniji

• Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
(ZDLGPE)

• Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno
potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji

• Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(ZZUSUDJZ-A)

• Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi
izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov
v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

• Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih
posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

• Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih
uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

• Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

• Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na
področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
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SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN
EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v
Republiki Sloveniji

• Aktualne usmeritve SVRK, Vlade RS in EK glede
izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s
COVID-19

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI

FINANČNA UPRAVA RS

• Ukrepi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti za zajezitev oz. omilitev posledic
pandemije

• Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem
področju za blažitev posledic koronavirusa

• Posodobljene informacije – pravice in obveznosti iz
dolovnega razmerja v posebnih okoliščinah

• Rok za oddajo REK-1 obrazcev za izplačane plače
in nadomestila za marec 2020 je podaljšan do
15.5.2020

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

GEODETSKA UPRAVA RS

• Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru
odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa
SARS-CoV-2 – dopolnitev pojasnila

• Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan
31. 3. 2020

• Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP
• Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor glede
dodatka za delo v rizičnih razmerah

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
• Priporočilo glede sprejetja dodatnih ukrepov za
zaščito brezdomcev v času epidemije COVID-19

• Video predstavitev aktualnih vsebin s področja
javnega naročanja

MINISTRSTVO ZA FINANCE
• Razlaga in pojasnila glede 64. člena ZIUZEOP za
neposredne proračunske uporabnike – plačilni roki

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
• Obratovanje zbirnih centrov v času epidemije
COVID-19

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
• Posodobljen nabor najpogosteje zastavljenih vprašanj
in odgovorov v času epidemije COVID-19
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
61/2020, KI JE IZŠEL 30. 4. 2020:
• Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
• Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
48/20s0, KI JE IZŠEL 10. 4. 2020:

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

• Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
49/2020, KI JE IZŠEL 10. 4. 2020:
• Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o
obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila
dohodnine

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
52/2020, KI JE IZŠEL 15. 4. 2020:
• Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
53/2020, KI JE IZŠEL 16. 4. 2020:
• Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z
odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto
2019

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
57/2020, KI JE IZŠEL 23. 4. 2020:
• Sklep o določitvi protokolarnih pravil
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SPLETNA KLEPETALNICA – PRAVILNO
IZVEDENI DELOVNO PRAVNI
POSTOPKI V ČASU EPIDEMIJE
COVID-19

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

SREČANJE VLADNE DELOVNE SKUPINE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Država je zaradi izbruha epidemije COVID-19 sprejela
sveženj ukrepov in določene razlage, ki med drugim, urejajo nekatere segmente delovno pravnega področja javnega
sektorja v času tovrstne krize, kot so npr. delo na domu,
čakanje na delo doma, povračila določenih prispevkov, ipd.
Za zagotavljanje nemotenega dela v teh turbulentnih časih
smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da glede na
trenutno veljavne ukrepe, izvedemo spletno klepetalnico,
na kateri ste lahko zastavili vprašanja, mi pa vam smo v
času klepetalnice posredovali odgovore.

8. 4. 2020 je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje vladne
delovne skupine za lokalno samoupravo, katero vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina
je začela s pripravami predlogov dopolnitev že sprejetega
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (PKP#1) ter s pripravo predlogov za
naslednje svežnje ukrepov. Razpravljali pa so tudi o dvigu
povprečnine. Slednje predvideva tudi koalicijska pogodba.
Srečanja se je udeležil tudi predsednik Združenja občin
Slovenije Robert Smrdelj.
Poleg ukrepov za soočanje z epidemijo novega koronavirusa je bila tema razprave tudi finančna razbremenitev
občin in dvig povprečnine. Predstavniki občin so se strinjali
z dvigom povprečnine na skoraj 623,96 evrov, tako kot
to določa koalicijska pogodba. Predsednik ZOS Robert
Smrdelj je ob tem poudaril, da so občine v veliki finančni
zagati, ki se jim vleče že vse od prejšnje krize. Dodal je,
da pričakujejo, da bo država stroške, ki jih bodo imele
občine zaradi epidemije novega koronavirusa, krila v čim
večji meri. To naj bi Vlada RS predvidoma uredila z zakonom o izvrševanju proračuna in rebalansom proračuna.
Robert Smrdelj je spomnil, da je takšna višina povprečnine
občin »aritmetična sredina med tisto, ki jo je predlagalo
Združenje občin Slovenije, in med veljavno povprečnino.«
S strani občin so bila predlagana tudi višja oz. z zakonom
določena sredstva za sofinanciranje investicij, saj zdaj zaradi
varčevalnih ukrepov še velja prehodno obdobje. Tega vlada
sicer ni obljubila, so se pa strinjali, da je treba občinam
omogočiti investicijski del sredstev za lažje izvajanje kohezijskih projektov. Predsednik Smrdelj je povedal, da je
občine »strah da bodo stroški ušli, da bodo veliki, in bodo
morale občine varčevati. In to je na investicijah.«
Predstavniki združenj so tudi predlagali, da bi država
gospodarskim družbam, ki zaradi epidemije ne smejo
opravljati svoje dejavnosti, za obdobje prepovedi pokrila
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. jim ga
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povrnila. Predlagali so tudi, da se na sejo Državnega zbora
RS čimprej uvrsti tudi Zakon o finančni razbremenitvi
občin in se ga nujno tudi sprejme.
Poleg ministra Boštjana Koritnika so se srečanja udeležili
tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca
in drugi predstavniki Ministrstva za javno upravo in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance.
Minister Koritnik je poudaril, da bodo člani te delovne
skupine z rednim sestajanjem nadaljevali tudi po koncu
epidemije in sicer v obliki rednega delovnega telesa, ki
se bo sestajalo najmanj enkrat na tri mesece. Dogovorili
pa so se tudi, da bo ministrstvo, s spremembo Zakona o
lokalni samoupravi, občinam omogočilo sklicevanje rednih
sej občinskih svetov na daljavo.

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

ZOS VLADI OB PRIPRAVI NOVIH
UKREPOV PONOVNO POSLAL
PREDLOG KLJUČNIH UKREPOV MED
DRUGIM NUJNI DVIG POVPREČNINE
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis,
v katerem predlagamo resno ponovno preučitev glavnih
predlogov Združenja občin Slovenije ter pričakujemo,
da se navedene dopolnitve oz. spremembe zakonodaje
vključijo v interventni zakon.
Pod nujno pa smo predlagali:
• Dvig povprečninena 623,96 eura tako za leto 2021
kot za leto 2021 in nakazilo neizplačane povprečnine
za prvo tretjino leta v mesecu maju.
• Dopolnitev ZFO-1 za nujno fleksibilnejše
zadolževanje in poenostavitev postopkov –
zadolževanje za izvajanje kohezisjkih projektov, dvig
omejitve zadolževanja občin na 12%, poenostavitev
postopkov črpanja investicijskih sredstev 21. člena
ZFO, odprava prehodnega obdobja in s tem polna
uporaba sredstev 21. člena ZFO.
• Povračilo davkov za nedelujoče gospodarske subjekte – povrnitev NUSZ gospodarskim subjektom za
čas trajanja epidemije COVID-19.
Celoten dopis je na voljo TU.
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MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN
SLOVENIJE K ZAKONU O
ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI
GOSPODARSTVU ZA OMILITEV
POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19
IN ZAKONU O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INTERVENTNIH UKREPIH ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19
IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA
DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

PREDLOG ZA UVEDBO ZAČASNEGA
UKREPA V POVEZAVI Z EPIDEMIJO
COVID-19
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis
s pobudo za sprejem ukrepa povezanega z omejitvijo poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju. ZIntPK).
Ob vseh sprejetih ukrepih na državni ravni v času
razglašene epidemije (je marsikatera občina soočena s
težavo (pravočasne) zagotovitve blaga in storitev za izvedbo
njenih zajezitvenih ukrepov, saj se je krog subjektov, s
katerimi lahko posluje, v tem času še dodatno zoožal (na
primer nekateri subjekti začasno ne poslujejo). Občine v
času »normalnih razmer« pri svojem poslovanju dosledno
upoštevajo navedeno zakonsko določbo, vendar pa je iskanje poslovnega partnerja za izvedbo ukrepov občine, ki
so usmerjeni v zajezitev bolezni, ko se je potrebno odzivati hitro na nastale razmere, zaradi omejevalnih določb
ZIntPK, v določenih primerih lahko bistveno oteženo ali
celo nemogoče.
Celoten dopis je na voljo TU. Prejeli smo tudi odgovor
Ministrstva za pravosodje, ki je dostopen TU.

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo
mnenje k navedenima predlogoma zakonov, v katerem smo
pozdravili povišanje povprečnine za občine.
Napovedali smo tudi, da, da bomo Vladi RS podali predloge ob pripravi tretjega svežnja protikorona ukrepov.
Prav tako pa bomo ponovno predlagali sprejem predloga
Zakona o finančni razbremenitvi občin.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA
O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN
STORITVAH ZAUPANJA (ZEIZS)

POBUDA ZA SPROŠČANJE UKREPOV
ZARADI EPIDEMIJE S KORONA
VIRUSOM

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo
poslalo pripombe k predlogu Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja.
Tako med drugim predlagamo neomejeno obdobje veljavnosti sredstva elektronske identifikacije, saj je tehnično
mogoče povezati podatke o izpolnjevanju pogojev za elektronsko identiteto (državljanstvo, prebivališče za tujce,
smrt ali prenehanje obstoja pravne osebe) in avtomatično
preklicati veljavnost v primeru, da pogoji niso izpolnjeni.
Pri opredelitvi zbirke imetnikov sredstev elektronske identifikacije je nekaj nejasnosti, zato smo zaprosili za pojasnilo
ali je naslov naslov elektronske pošte edinstveni podatek.
Dopis z vsemi pripombami je na voljo TU.

Združenj občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter Pošto Slovenije poslalo pobudo
za čimprejšnjo sprostitev ukrepov zaradi epidemije s
koronavirusom.
Glede na to, da se epidemiološka situacije glede novega
koronavirusa v Sloveniji umirja in se je začelo postopno
sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa,
vas pozivamo, k čimprejšnji odpravi oziroma omilitvi ukrepov na poštnih poslovalnicah ter poziv, da pričnejo poštne
poslovalnice delovati po rednem urniku, saj je čakanje, eno
uro ali več zunaj pred poslovalnico, da lahko stranka opravi
želeni posel zelo frustrirajoče za vse in povzroča veliko
nejevolje pri strankah kot posledično pri uslužbencih.
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VPRAŠANJA OBČIN
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SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

NUJNE ZADEVE V ČASU EPIDEMIJE
COVID-19

10. REDNA SEJA VLADE RS

Vprašanje občine:
»Naprošam vas za informacijo ali se potem kot nujna zadeva,
štejejo tudi mnenja o skladnosti z občinskimi prostorskimi akti
ter varovalnimi pasovi občinskih cest, ki jih občina izdaja v
skladu z 31. členom Gradbenega zakona.
Prosim vas za informacijo, zato, da tudi na ravni občin
zagotovimo pravočasno izdajanje teh aktov, ki so potrebni v
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.«

Vlada RS se je na svoji 10. redni seji seznanila s poročili
vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo
smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic
epidemije za državljane in gospodarstvo ter sprejela
ukrepe začasnega zadržanja proračuna. Vlada RS je
z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob
vstopu v Republiko Slovenijo in sprejela Dopolnitev
Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020.

Odgovor:
Za pojasnilo smo zaprosili Ministrstvo za javno upravo.
Odgovor je na voljo TU.

Podlage za pripravo smernic za drugi paket
ukrepov za blaženje posledic epidemije za
državljane in gospodarstvo #PKP2
Vlada Republike Slovenije se je seji seznanila s poročili
vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo
smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Ta drugi zakonski
paket bo predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca
tega meseca. Ob tem je vlada sklenila, da bo v nadaljevanju
postopka priprave #PKP2 Ministrstvo za finance pripravilo
dva zakonska predloga: dopolnitve in sprememb #PKP1
in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega
gospodarstva.

PLAČILNI ROKI
Vprašanje:
»Kako se postopati, če dobavitelji na verodostojni knjigovodski
listini navede rok plačila, ki je daljši kot 8 dni? Ali občina
ta rok lahko upošteva ali se mora držati roka 8 dni, kot to
določa 64. člen ZIUZEOP?«
Odgovor:
Za pojasnilo smo zaprosili Ministrstvo za finance, ki je
v odgovoru zapisalo – »V kolikor je bil račun prejet po
uveljavitvi zakona, torej po 11.4.2020, velja zakonski rok,
ki je naveden v 64. Členu ZIUZEOP. V nasprotnem bi
bilo v zakonu navedeno, da se stranki lahko dogovorita
drugače.«

Ukrepi začasnega zadržanja proračuna
Izbruh okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19 ima
vpliv tudi na porabo sredstev proračuna države, zaradi
česar je treba poleg zadolževanja, vire financiranja ukrepov
poiskati tudi znotraj državnega proračuna. Z namenom
zagotovitve teh virov je vlada sprejela dodatne ukrepe
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna. Poleg že
sprejetih marčevskih ukrepov na področju izvrševanja
proračuna je vlada sprejela nekatere dodatne omejitve
porabe proračunskih sredstev.
Sprejete omejitve pa ne veljajo, če je prevzem obveznosti,
izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev
sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev, za investicije iz namenskih
skladov, vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih
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investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji.
Povzetek v celoti, si lahko preberete TU.

• 24.saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.
Odprta proračunska postavka za izredno pomoč v
obliki mesečnega temeljnega dohodka

11. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je pri Finančni upravi RS odprla proračunsko
postavko za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega
dohodka. Sredstva za pokrivanje obveznosti za izredno
pomoč v obliki temeljnega dohodka v letu 2020 bo vlada
zagotovila z razporeditvijo sredstev iz tekoče proračunske
rezerve.
Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora
upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave RS predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot
jo opredeljuje 34. člen interventnega zakona in da zaradi
epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v
bistveno zmanjšanem obsegu.

Vlada RS je na svoji 11.redni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji ter odprla proračunsko postavko
za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega
dohodka. Vlada RS pa se je seznanila tudi z Informacijo
o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega
sklada EU, za podporo ukrepom za blažitev posledic
pandemije COVID-19.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Informacija o možnostih koriščenja sredstev
Solidarnostnega sklada EU, za podporo ukrepom
za blažitev posledic pandemije COVID-19

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že
obstoječih izjem v2. členu, dodajonoveizjeme, navedene
od petnajstedo štiriindvajsete točke, ki se glasijo:
• 15.prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno
-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
• 16.prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
• 17.specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov
in koles,
• 18.kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se
opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega
blaga,
• 19.servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve
popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na
primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske,
delavnice za popravilo koles),
• 20.storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih
se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki
(na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska
dela),
• 21.osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih
mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
• 22.frizerski in kozmetični saloni,
• 23.športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih
objektih na prostem in na površinah za šport v naravi
ob ohranjanju varne razdalje do drugih,

S sprejetjem Uredbe (EU) 2020/461 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotovitev finančne pomoči
državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu
k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih
razsežnosti v javnem zdravju (UL L 99 z dne 31. 3. 2020,
str. 9), je omogočeno črpanje sredstev v primeru pandemije
COVID-19.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za koordinacijo ministrstev pri pridobitvi in izvrševanju
finančnega prispevka iz Solidarnostnega Sklada EU. V prvi
fazi je ključna naloga priprava ocene neposredne škode,
ki jo pripravi Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje na podlagi podatkov posameznih resorjev.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

13. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 13. redni seji sprejela Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi

11

April 2020
zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki
Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine
v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne
določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja
oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada
sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje
blaga in storitev neposredno potrošnikom.
Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje
na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje
gibanje:
• 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 ali posameznikov,
• skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo
skupni osebni prevoz na delo ali z dela ali so vpoklicani
za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada
tudi v prihodnje ugotavljala najmanj vsakih sedem dni in
ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi
še naprej uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost.

in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Predlog zakona dodatno opredeljuje nekatere rešitve, s
katerimi se popravljajo nejasnosti ZIUZEOP.
Specifični cilji predlaganih ukrepov ostajajo ohranjanje
delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega
položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni
COVID19, 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.
Povzetek v celoti si lahko ogleda te TU.

14. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 14. redni seji sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih
zaradi epidemije koronavirusa, in izdala nov Odlok o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji.

DOPISNE SEJE VLADE RS

Načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov,
uvedenih zaradi epidemije koronavirusa

19. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na podlagi predlogov zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje sprejela načrt ponovnega
vzpostavljanja prostega gibanja ter zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, tednih in mesecih.
Tako se je s 30. aprilom 2020 odpravila splošna omejitev
gibanja na občine, od ponedeljka 4. 5. 2020 naprej pa
sledi postopen zagon številnih dejavnosti, ki jih bo mogoče
opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke.

Vlada RS je na svoji 19. dopisni seji izdala Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, Odlok o
spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji ter Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih
ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vlada
RS je sprejela stališče do Predloga uredbe o spremembi
Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ter stališče
glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Evropskemu Svetu, Svetu, Evropski centralni banki,
Evropski investicijski banki in Evroskupini - Usklajen
gospodarski odziv na izbruh virusa Covid-19. Vlada
je tudi sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih
v Republiki Sloveniji
S tem odlokom se odpravlja prepoved gibanja zunaj občine
stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki
jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet
nadaljnjih ukrepov sproščanja.
Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in
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in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije
treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih
policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje
nalog policije do 31. decembra 2020.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja

Vlada RS je na svoji 22. dopisni seji izdala Odlok o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji
ter prepovedi gibanja izven občin, 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, Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in
drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil
ter dela v tahografskih delavnicah.
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin S tem odlokom,
ki začne veljati 18. aprila in velja do preklica, se zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno
• prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in
površinah v Republiki Sloveniji,  • prepoveduje dostop
na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter   •
prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega
prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače (1. člen).
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo
pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države,
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu,
ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v
okviru svojih pristojnosti.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih
in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja
izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20).
Povzetek v celoti si lahko ogledate TU.

22. DOPISNA SEJA VLADE RS

Sprememba t.i. poplavne uredbe je bila potrebna zaradi
uskladitve z okoljskimi predpisi. Poplavna uredba je bila
izdana že leta 2008, ko predpisi s področja varstva okolja
še niso predvideli možnosti izvedbe predhodnega postopka pod zakonsko določenimi pogoji. Zakon o varstvu
okolja (ZVO-1F) je namreč uvedel tako imenovani predhodni postopek za posege, kjer sploh lahko pričakujemo
pomembne vplive na okolje. Gre za posege, pri katerih
je na splošni in abstraktni ravni zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije mogoče pričakovati
pomembnejše vplive, v predhodnem postopku pa se
ugotovi, ali je za posamezni predvideni poseg res mogoče
pričakovati pomembnejše vplive in je zato treba izvesti
postopek presoje vplivov na okolje.
Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se
drugi odstavek 2.a člena spremeni tako, da se glasi: »(2)
V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00
ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno
ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice).
Starejši od 65 let, lahko opravijo nakup samo v tem času.
Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno
listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na
področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
Z dopolnitvijo odloka se ponovno uvaja izvajanje elektivne
(nenujne) ambulantne specialistične dejavnosti (ambulantna specialistka, ambulantna diagnostika), rehabilitacije
in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar le za paciente,
ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo
prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev
ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje
zdravstvenega stanja.

23. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 23. dopisni sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 in podprla Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta
o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe
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posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19. Prav
tako pa se je Vlada RS seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto
2019 (ReNSP 15-25) in sprejela odgovor na pobudo
državnega svetnika glede aktivnosti za nadaljevanje
obrambe proti toči v letu 2020, ki jih izvaja Republika
Slovenija.

V drugi polovici leta 2019 se je zaključil pilotni projekt
podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene;
izvajal se je od leta 2016. V okviru projekta se je nudila
brezplačna uporaba enajstih stanovanj, ki jih je zagotovil
SSRS.

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z
odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto
2019

Vlada odgovarja, da je že v mesecu februarju pristopila k
postopku priprave Sklepa glede izvajanja letalske obrambe
pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju
severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Gradivo
za sprejem predloga sklepa je bilo poslano v mnenje
združenjem občin in v medresorsko obravnavo marca
2020.
Ker se je z letom 2019 izteklo obdobje veljavnosti sklepa
vlade, na podlagi katerega je bilo mogoče izvajanje ukrepa
v letih 2018 in 2019, se je pristopilo k pripravi predloga
gradiva za sprejem sklepa vlade o izvajanju obrambe pred
točo na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020
in 2021.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Odgovor na pobudo državnega svetnika glede
aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v
letu 2020

V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah morajo
proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo
v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje od
izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč
ter za vse zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške
zagotoviti predelavo.
Podpora predlogu sprememb Uredbe (EU) glede
uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo
COVID-19
Vlada Republike Slovenije je podprla Predlog uredbe
Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU)
št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na
krizo COVID-19. Države članice EU iz sklada FEAD
(Sklad za evropsko pomoč najbolj organizacij (v Sloveniji
preko Rdečega križa in Karitas). Ta naloga je v času krize še
bolj pomembna, potrebno pa je zagotoviti ustrezno zaščito
za izvajalce in prejemnike. Evropska komisija se je 2. 4.
2020 s predlogom spremembe Uredbe o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim odzvala na nastale okoliščine
zaradi epidemije koronavirusa. Sprememba uredbe FEAD
je namenjena zmanjševanju upravnih bremen za države z
izvajanjem, prav tako spodbuja dodatno zaščito izvajalcev
ukrepov (stroški zaščitne opreme za izvajalce so upravičeni
stroški) in prejemnikov pomoči (uvaja se možnost uporabe
elektronskih vavčerjev za nakup hrane).

26. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 26. dopisni seji izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih
osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni
COVID-19 med NIJZ in Policijo. Vlada RS je določila
tudi obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije, sprejela mnenje
o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona in
imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje EKP 2014–2020.
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih
posebnih ukrepih osamitve, karantene in
obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19
med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in
Policijo

Informacija o izvajanju aktivnosti, predvidenih v
Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu
2015-2025
Na področju stanovanjske problematike mladih sta se v
letu 2019 izvajala dva pilotna projekta, in sicer Najem
za mlade in projekt Skupnost za mlade Gerbičeva. Oba
izvaja Stanovanjski sklad RS (SSRS) in sta predvidena v
akcijskem načrtu ReNSP 15-25.

Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Policijo je protokol,
ki ga vlada določi s sklepom, kot določa četrti odstavek
103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
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27. DOPISNA SEJA VLADE RS

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Vlada RS je na svoji 27. dopisni seji izdala Uredbo o
izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi
nujnih delovnih potreb in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020.

Obseg sredstev za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije
Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije,
razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike
ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim
uporabnikom.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP) je uvedel nov dodatek, ki naj bi
ga prejeli zaposleni v javnem sektorju, ki so nadpovprečno
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno
obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije COVID-19.
Kot določa omenjeni zakon, gre za dodatek za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije, pri čemer pa
višina tega dodatka lahko znaša največ 100 odstotkov urne
postavke osnovne plače zaposlenega.

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih
uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb
Uredba je izvedbeni predpis, ki bo omogočil izvajanje zakonskih določb o začasni premestitvi javnih uslužbencev,
ureja pa pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev
zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v času epidemije COVID-19 k istemu ali drugemu
delodajalcu, določa vsebino sklepa o začasni premestitvi,
način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih
prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno
začasno premestiti.
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za
leto 2020

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembi
Gradbenega zakona

Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 (v nadaljevanju: Načrt) je družba SiDG
upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot
tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu.
Predlagana je prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih
gozdov. V Programu menjave nepremičnin je družba SiDG
zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v
lasti Republike Slovenije.
Več si preberite TU.

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi
Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil
Državni svet Republike Slovenije.
Državni svet je predlagal spremembo 120. člena Gradbenega
zakona, ki določa rok dveh let od začetka uporabe zakona
(to je do 1. 6. 2020) za izvajalce, ki se morajo v tem času
prilagoditi pogojem iz 14. člena zakona. Pogoji se nanašajo
predvsem na strokovno izobrazbo in opravljen ustrezen
izpit za vodjo del, ki mora biti zaposlen pri izvajalcu.
Izvajalec mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje.
Namen prenove gradbene in prostorske zakonodaje v letu
2017 je bil med drugim tudi dvig kvalitete storitev, v kar
so bili vključeni tudi izvajalci. Državni svet ocenjuje ta rok,
ki se bo v kratkem iztekel, kot prekratek in zatrjuje, da se
v tem času vsi izvajalci niso mogli prilagoditi.
Vlada meni, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za prilagoditev novim pogojem, ki jih je predpisal Gradbeni zakon. Ta rok je bil določen v soglasju s strokovno javnostjo.
Vlada meni, da bi bilo treba v prehodnem obdobju le
omogočiti, da se za vse gradnje, ki se izvajajo oziroma
se bo zanje do določenega datuma vložila prijava začetka
gradnje, omogoči sodelovanje izvajalca, ki še ne izpolnjuje
pogojev iz 14. člena Gradbenega zakona.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

28. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 28. dopisni seji določila spremembe Odloka
o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto
2020, ki je posledica izjemnih okoliščin, ki so nastale
zaradi epidemije koronavirusa. Izdala je tudi Odlok o
dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji ter Odlok o spremembi Odloka o začasni
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter
prepovedi gibanja izven občin.
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uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev in jih ob
upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali
odpraviti.
Vlada Republike Slovenije bo tako vsakih sedem dni preverjala strokovno utemeljenost ukrepov in odločila, ali se
ukrepi še naprej uporabljajo (s sklepom vlade), če bo hotela
ukrepe spremeniti ali odpraviti, pa bo to storila z novelo
odloka (sprememba ukrepov) oziroma izdala novi odlok
(odprava ukrepov). O odločitvi bo obveščala državni zbor
in javnost.

Spremembe Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do
2022
Sprememba odloka za leto 2020 je posledica izjemnih
okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije koronavirusa. V
takšnih izrednih situacijah tako nacionalna fiskalna pravila
kot tista, ki izhajajo iz Pakta za stabilnost in rast na ravni
EU, omogočajo začasno odstopanje od pravil.
Začasno odstopanje od fiskalnih pravil, katerih cilj je
omiliti posledice epidemije koronavirusa, je bilo marca
letos potrjeno tudi na ravni EU. Prav tako je Fiskalni svet
marca ocenil, da razglasitev epidemije v Sloveniji predstavlja neobičajen dogodek, ki po Zakonu o fiskalnem
pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe,
namenjene blaženju posledic takšnega dogodka, in s tem
začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih
financ.
S predlaganimi spremembami odloka se bo za leto 2020
zgornja meja izdatkov sektorja države povečala za 2.15
milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj pa je predviden
v višini 8,1 % BDP. Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za
državni proračun za leto 2020 se zvišuje za 2,08 milijarde
evrov. Tudi za državni proračun je predviden primanjkljaj
v višini 8,1 % BDP.

29. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 29. dopisni seji, po seznanitvi s strokovno oceno posvetovalne skupine pri Ministrstvu
za zdravje, podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o
začasni omejitvi gibanja.
Vlada RS se je na današnji dopisni seji seznanila s strokovno oceno posvetovalne skupine pri Ministrstvu za
zdravje o strokovni utemeljenosti prepovedi iz Odloka
o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih krajih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja
izven občin in odločila, da se ti ukrepi oziroma prepovedi
še naprej uporabljajo. O tem bo vlada obvestila Državni
zbor in javnost.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je 16. 4. 2020 namreč
odločilo, da mora Vlada Republike Slovenije vsaj vsakih
sedem dni preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za
doseganje ciljev in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov
podaljšati, spremeniti ali odpraviti.

Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se
v 2. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke pika
nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi točka, ki
se glasita:»25. storitve zavarovalniškega posredovanja, 26.
avtopralnice.«.
Z dopolnitvijo Odloka se med izjeme, za katere ne velja
prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, zaradi
nujnosti sklepanja zavarovalnih pogodb, dodajo storitve
zavarovalniškega posredovanja. Prav tako se v izjeme doda
avtopralnice.

30. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 30. dopisni seji sprejela spremembe Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi
se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega
posredovanja, dimnikarske storitve, ponovno bodo
odprte knjižnice, galerije in muzeji.
Zaradi postopnega sproščanja ukrepov se s predlaganimi
odlokom dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved
ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob
upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni
stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša
možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem izven zaprtih

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji
ter prepovedi gibanja izven občin
S predlagano spremembo 8. člena odloka se izvrši odločitev
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je Vladi
Republike Slovenije naložilo, da mora preverjati, ali so
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prostorov, kot so na primer odprte terase in vrtovi gostinskih lokalov.
Tako a so od 29. aprila dovoljene naslednje izjeme:

proračunsko postavko z nazivom Dodatki po 71. členu
ZIUZEOP – COVID-19 in dve novi proračunski postavki v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Prav tako je med drugim sprejela odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije
glede predloga za nujno zagotovitev dostopa do pitne
vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi ter glede začasne
prepovedi gibanja.

• storitve nepremičninskega posredovanja,
• knjižnice, galerije in muzeji,
• dimnikarske storitve.
V naslednjem koraku, to bo 4. maja, se predlaga, da se
med izjeme vključi še naslednje:
• strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih
lokalov (na prostem),
• storitve izdelave in popravil na področju tekstilne,
obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev,
• storitve na področjih: fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.
Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov, ki vključuje na
primer ličenje, manikure, nameščanje umetnih nohtov,
odstranjevanja dlak, se vključi tudi druge storitve na
področju dejavnosti higienske nege, kot sta masaža in
pedikura. Druge dejavnosti, kot so savne, kopeli, wellnes,
piercing, tetoviranje in drugi podobni postopki zaradi večje
možnosti okužbe niso vključeni.
Za prodajalne iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka 2.
člena se določi enotni časovni okvir, ki je namenjen nakupom ranljivih skupin potrošnikov, in sicer od 8.00 do
10.00. Priporoča se, da ranljive skupine še vedno opravljajo
svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, ker druge
skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov.
Zaradi postopnega sproščanja ukrepov starejši od 65 let
lahko, enako kot druge ranljive skupine, nakup opravijo
tudi izven tega časovnega okvirja, v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne. Določba izkazovanja starosti
se s tem odpravi.
Dodana je tudi določba, da vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka,
ob upoštevanju strokovnih razlogov zanje. O tem, ali se
ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni
oziroma odpravi, vlada obvesti Državni zbor in javnost.

Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020
Spremenjena Uredba omogoča večjo operativnost delovanja
Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, kar
je še posebej pomembno v spremenjenih razmerah zaradi
pandemije COVID – 19.
Odprtje proračunskih postavk za izplačilo
dodatkov
Vlada je na današnji seji določila, da se letos v finančnem
načrtu vseh neposrednih proračunskih uporabnikov odpre
nova proračunska postavka z nazivom Dodatki po 71.
členu ZIUZEOP – COVID-19. Pravice porabe na teh
proračunskih postavkah bomo zagotovili v letošnjem
državnem proračunu.
Odprtje proračunskih postavk v finančnem načrtu
ministrstva za izobraževanje
Vlada je sklenila, da se letos v finančnem načrtu Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport odpreta proračunski
postavki Izpad nejavnih virov za zavode s področja srednjega šolstva – COVID-19 in Izpad izvajanja javnih storitev
v dijaških domovih – COVID-19. Pravice porabe na
omenjenih postavkah se zagotovijo z razporeditvijo pravic
porabe iz tekoče proračunske rezerve.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

32. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 32. dopisni seji sprejela Program stabilnosti
2020 in Nacionalni reformni program 2020, ki ju bo
Ministrstvo za finance posredovalo Evropski komisiji.
Opredelila se je tudi do ocene Fiskalnega sveta RS glede
skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili.

31. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 31. dopisni seji sprejela Uredbo
o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020. Vlada RS je odprla novo

Program stabilnosti 2020
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ter vseh javnofinančnih kategorij zelo negotove in zelo
občutljive na spreminjanje razmer in je nemogoče ob tako
nezanesljivih razmerah istočasno naslavljati še srednjeročno
uravnoteženost.
Vlada poudarja, da ne glede na izjemne okoliščine poizkuša
dosledno slediti fiskalnim pravilom, vendar meni, da je v
izjemnih okoliščinah in tudi po njihovem prenehanju prva
naloga vlade vzpostavitev normalnega delovanja države,
skrb za blagostanje državljanov in vlaganje naporov v gospodarski razvoj. Pri tem pa srednjeročna uravnoteženost
ne more imeti prednosti pred določanjem pogojev za
omilitev izjemnih okoliščin, ki so prizadele vse državljane
in državljanke Slovenije

Program stabilnosti je letos pripravljen v zelo negotovih časih in temelji na makroekonomskem scenariju
COVID-19 (scenarij Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj), ki letos predvideva realno
znižanje BDP za 8,1 %. Makroekonomski scenariji so sicer
zelo negotovi, zato se fiskalna politika osredotoča le na leto
2020, in ne na srednjeročne napovedi.
Zaradi izjemnih okoliščin in znatnega upada gospodarske
rasti bodo prihodki po ocenah letos nižji, odhodki pa višji.
Letos tako pričakujemo javnofinančni primanjkljaj v višini
8,1 % BDP, javni dolg pa se bo po ocenah zvišal na 82,4
% BDP.
Zaradi izjemnih okoliščin in aktivacije splošne odstopne
klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast na ravni EU
je omogočeno začasno odstopanje od fiskalnih pravil.
Visoki nominalni primanjkljaji se napovedujejo v večini
evropskih držav.
Nacionalni reformni program 2020
Nacionalni reformni program je letos pripravljen v
izjemnih okoliščinah in se osredotoča na ukrepe, sprejete
od razglasitve epidemije. Dokument vsebuje tudi oris
makroekonomskega okvira, ki zaradi negotovosti, povezanih s trajanjem epidemije in obsegom njenih posledic,
vsebuje zgolj enega od možnih scenarijev, ki pa je podvržen
številnim tveganjem.
V dokumentu so predstavljeni tudi ukrepi, s katerimi
naslavljamo lanska specifična priporočila Sloveniji v okviru
evropskega semestra. Načrti in ukrepi za naprej se bodo
še dopolnjevali in spreminjali glede na razplet razmer,
povezanih s pandemijo.
Stališče do ocene Fiskalnega sveta RS glede
skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi
pravili
Vlada je v Stališču poudarila, da sprejeti protikorona ukrepi
v Sloveniji naslavljajo neposredne socialne in gospodarske
posledice krize z namenom ohranjanja potenciala ter da
so po vsebini in ocenjenem obsegu podobni kot v drugih
državah.
Vlada se s Fiskalnim svetom strinja, da epidemija
COVID-19 predstavlja izjemne okoliščine in da je v takih
razmerah potrebno obsežno ukrepanje fiskalne politike.
Se pa vlada ne strinja, da je z omogočenim začasnim odstopanjem od zasledovanja srednjeročne uravnoteženosti
javnih financ možno zasledovati fiskalno pravilo. Prav
tako so napovedi gospodarske rasti, proizvodne vrzeli
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
RS

35. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 35. izredni seji, ki je potekala 28. 4. 2020 sprejeli Zakon o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A).

33. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 33. izredni seji, ki je potekala
2. 4. 2020 sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Poslanke in poslanci so s 53 glasovi za in 1 proti potrdili
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo, s katerim bo država pomagala prizadetim
podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega
koronavirusa. Zakon predvideva za tri milijarde evrov
pomoči v naslednjih dveh, morda treh mesecih. Z njim
želi vlada zagotoviti socialno varnost ljudi, ki so zaradi
epidemije izgubili prihodke, kot tudi omogočiti obstoj
delovnih mest in podjetij.
Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, predlog zakona sega tudi na področje
policije. Tej želi vlada podeliti nekatera nova pooblastila,
kar se številnim zdi sporno in protiustavno.
Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala zaposlene na čakanje, bo država
priskočila na pomoč s tem, da bo poravnala nadomestila
plač za te delavce in tudi socialne prispevke. A eden od
pogojev je, da v letošnjem drugem polletju ne bodo presegla prihodkov iz enakega obdobja lani za 20 odstotkov.
V določenih dejavnostih, predvsem storitvenih, se namreč
zna zgoditi, da se bodo podjetjem prihodki po koncu
epidemije občutno povečali.
Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje bodo po predlogu prejeli pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
in oprostitve plačila socialnih prispevkov, upokojenci z
najnižjimi pokojninami bodo prejeli enkratni solidarnostni
dodatek, vsem rednim študentom in prejemnikom denarne socialne pomoči pa bo država do 30. aprila izplačala
po 150 evrov.

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE)
Poslanke in poslanci so s 54 glasovi za in 1 proti potrdili
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19, ki predvideva
oblikovanje jamstvene sheme v višini dve milijardi evrov,
s katero bo država jamčila za posojila, ki jih bodo podjetja
v času od razglasitve epidemije do konca tega leta vzela pri
poslovnih bankah.
Krediti se namenjeni podjetjem, ki jih je prizadela epidemija, ki se morajo postaviti na noge. Finančni minister
Andrej Šircelj je pred poslanci zagotovil, da poroštva
države niso namenjena za stare zgrešene investicije, ki so se
zgodile pred epidemijo. Opomnil je, da poroštvo pomeni
potencialni denar davkoplačevalcev. Država bo namreč za
posojila jamčila z denarjem iz državnega proračuna.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij je jamstvo
predvideno do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih
podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice.
Zakona prinaša tudi pomoč lokalnim skupnostim, in
sicer z zvišanjem povprečnine na 623,96 evra. Zvišanje
bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo
občine prejele do konca maja.
Za najemnike poslovnih prostorov v lasti države in občin,
ki v času epidemije ne morejo opravljati dejavnosti, pa je
predvideno, da jim ne bo treba plačevati najemnin.
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Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona
o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(ZZUSUDJZ-A)
Poslanke in poslanci so z 86 glasovi za potrdili novelo zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, po kateri bodo
lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe
v nenujnih zadevah. Strankam vsaj do konca epidemije
ne bo treba narediti ničesar, saj roki v nenujnih zadevah v
sodnih in upravnih postopkih v času epidemije ne tečejo.

temeljnega dohodka ter oprostitve plačila socialnih prispevkov v času epidemije. Vlada tudi tu predlaga enako spremembo pogojev kot pri delodajalcih, ki pošljejo delavce
na čakanje.
Delodajalci, ki bodo v zameno za izplačilo 200 evrov
kriznega dodatka svojim zaposlenim, ki v času epidemije
delajo, oproščeni plačila pokojninskih prispevkov za te
delavce, v primeru izplačevanja nagrad to pomoč vračati.
Vračali bodo v primeru, da bodo nagrade izplačevali poslovodstvu. Če bodo nagradili delavce, v tem primeru ne.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300
evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli
upokojenci, bodo po novem prejeli tudi kmetje nad 65 let
in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin,
če te ne presegajo 700 evrov.
Novost je tudi, da bodo brezposelni, ki so delo izgubili v
času po razglasitvi epidemije, prejeli po 513,64 evra bruto
na mesec.
Popravki zakona bodo povečali odhodke proračuna za
blizu 37 milijonov evrov, vrednost vseh ukrepov bo tako
3,1 milijarde evrov. Prenovljeni zakon bo ponudil pomoč
1,2 milijona ljudem.
Predlog novele zakona prinaša še nekatere druge rešitve.
Ena od njih je začasna oprostitev plačila davka na dodano
vrednost od dobave zaščitne in medicinske opreme.
Z namenom pomagati turističnim podjetjem se uvaja
vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo
potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če
potrošnik tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja
potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.
Da bi pospešili investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj
ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po
gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja
in ohranjanja narave.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP-A)
Poslanke in poslanci so z 52 glasovi za in 7 proti potrdili
novelo zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo, s katerim se predvsem širi nabor upravičencev
do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.
Med dodatnimi upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije je minister izpostavil starše
otrok s posebnimi potrebami, prejemnike otroškega in
starševskega dodatka, družinske pomočnike, invalide,
vojne veterane, vojne invalide, člane kmetij, rejnike. Te
pravice se bodo priznavale za nazaj, torej od 13. marca
dalje.
Pogoji za povračilo nadomestil plač delavcem na čakanju
oz. izostanku od dela zaradi višje sile bodo po besedah
finančnega ministra Andreja Širclja po novem bolj ugodni.
Enako velja za upravičence do mesečnega temeljnega
dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov.
Do pomoči bodo po novem upravičeni delodajalci, ki
jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto
2019. Če lani oz. letos ne bodo poslovali vse leto, se bodo
primerjali povprečni mesečni prihodki.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in
invalidske organizacije ter tudi manjša podjetja iz finančne
ali zavarovalniške dejavnosti.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in
kmetom veljavni zakon ponuja pomoč v obliki mesečnega
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lahko ukrepi veljajo največ tri mesece, kot to dopušča tudi
zakonska določba, po mnenju zakonodajno-pravne službe
pa mora biti v sklepu to obdobje zamejeno v okviru tega
obdobja. Nekateri poslanci so tako s predlogom dopolnila,
ki prav tako ni bil sprejet, sledili Hojsovemu predlogu, da
se rok določi 15. junija. Po ministrovem mnenju bi bil ta
datum primeren, ker so tudi ukrepi v predlogu koronskega mega zakona predvideni do 15. maja z možnostjo
podaljšanja za 30 dni.

PREDLOG PODELITVE IZJEMNIH
POOBLASTIL VOJSKI NA ODBORU DZ
BREZ ZADOSTNE PODPORE
Vladni predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi podelili izjemna pooblastila vojski
pri širšem varovanju državne meje, na odboru DZ
za obrambo ni prejel potrebne dvotretjinske večine
navzočih. Ob navzočih 19 poslancih jih je za predlagan
sklep glasovalo 11, kar je manj od dveh tretjin, zato
predlog ni bil sprejet.
Proti je sicer glasovalo 7 poslancev. Izpostavili so, da
potrebe po dodatnih pooblastilih vojski ni, saj pritisk migrantov popušča. Menijo, da naj vojska v kriznih razmerah
zaradi epidemije pomaga pri drugih nalogah, kot so logistika, helikopterski prevozi, razkuževanje in humanitarno
udejstvovanje. Nekateri so sicer izrazili pripravljenost na
ponoven razmislek o aktivaciji 37.a člena ob spremenjenih
varnostnih razmerah.
Zagovorniki vladnega predloga pa so izpostavljali pretečo
nevarnost vala migrantov v povezavi s pandemijo novega
koronavirusa in zavračali mnenja nasprotnikov s trditvami,
da to ne pomeni vojske na ulicah. Poudarjali so, da bi SV
opravljala zgolj naloge ob slovenski južni meji, in sicer v
sodelovanju s policijo, ki je kadrovsko podhranjena.
Na navedbe nekaterih opozicijskih poslancev, da bi morali
najprej aktivirati rezervne policiste, je notranji minister
Aleš Hojs odgovoril, da so vsi rezervni policisti že aktivirani
na podlagi sklepa vlade. Zaradi epidemije je po njegovih
navedbah na delu več kot 1500 policistov. Četudi ni veliko
prehodov državne meje, morajo biti ekipe vseeno tam, je
še dodal.
Na pobudo poslancev SAB so člani odbora sicer odločali
tudi o dopolnilu, da se v naloge z izjemnimi pooblastili
lahko vključi zgolj tiste pripadnike stalne ali rezervne sestave SV, ki so vanjo vključeni najmanj eno leto, s čimer
se je Hojs strinjal. S tem so po besedah Maše Kociper
(SAB) želeli omejiti, da se ne bi v te naloge vključevali
člani različnih vard.
Prav tako so želeli nekateri člani odbora po opozorilu
zakonodajno-pravne službe DZ natančneje opredeliti rok
trajanja sklepa. V prvotnem predlogu je bilo zapisano, da

OBVESTILI UPRAVE RS ZA JAVNA
PLAČILA
Uprava RS za javna plačila je na svojih spletnih straneh
objavila sledeči obvestili:
• Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
• 4. aprila 2020je bila nameščena nova dopolnjena
verzija spletne aplikacije UJPnet z dopolnitvami:
»» Vizualizacija povratnic
»» Zavihki E-Računi/Prejeti, Moji prejemniki, Uvoz,
Vnos, Izdani, Ponudniki e-poti3
»» Zavihek E-računi/Moji prejemniki
»» Zavihek E-računi/Prejeti
»» Zavihek E-računi/Izdani
»» Vmesnik UJPnet B2B
• Nova plačilna storitev »takojšnja plačila«
Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo od 7. aprila
2020 dalje zagotavljala tehnološko podporo za prejemanje
prilivov na podračune proračunskih uporabnikov iz naslova
nove plačilne storitve »takojšnja plačila« vse dni v letu
med 0.00 in 24.00 uro (tudi na nedelovne dni), v kolikor
bodo proračunski uporabniki svojim plačnikom omogočali
navedeni način plačila.

EVROPSKA SREDSTVA ZA
ENERGETSKO PRENOVO
STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program
»Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno
in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«.
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Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem
območju Slovenije, je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov.
Od tega bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.
Namen programa je zmanjšanje naraščajočega problema
energetske revščine. Sredstva bodo namenjena za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije (zamenjava fasade,
oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanje in drugo).
V program bo vključenih 500 gospodinjstev z nizkimi
prihodki v eno stanovanjskih stavbah ali stanovanjih v
dvostanovanjskih stavbah.
Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad, ki bo upravljal
program, bo sodeloval tudi s Centri za socialno delo,
energetskimi svetovalci in drugimi deležniki.

ljubljanske Snage. Kaj bo s preostalo odpadno embalažo,
ni jasno.
Interventni zakon je sicer najvišjo ceno za odvoz odpadne
embalaže postavil pri 120 evrih na tono plus davek.

ZELENI DOGOVOR JE KLJUČNEGA
POMENA ZA OKREVANJE
EVROPSKEGA GOSPODARSTVA
Slovenija se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU
za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa.
Evropski Zeleni dogovor (Green Deal) je v središču oziroma med pomembnejšimi vidiki okrevanja evropskega
gospodarstva. Že ob objavi Zelenega dogovora, ki ga je
Evropska komisija poimenovala kot osrednja razvojna
strategija EU oziroma načrt, so bile opredeljene smeri
kako bo EU pristopila k rasti in konkurenčnosti EU in
nacionalnih gospodarstev.
Po nastopu pandemije in zavedanju nujnosti reševanja
njenih posledic za ponovno vzpostavitev evropskega gospodarstva mora biti Zeleni dogovor pomemben vidik pri
načrtovanju okrevanja evropskega gospodarstva in Načrta
za okrevanje. Trajnostne investicije za zagon gospodarstva,
krožno gospodarstvo in digitalizacija bodo pri tem igrali
pomembno vlogo. Zato je treba podati zagon trajnostnim
naložbam, ki bodo prispevale h konkurenčnosti gospodarstva tako na EU kot tudi na globalni ravni, hkrati pa
tudi k zmanjševanju emisij ter soočanju s posledicami
podnebnih sprememb.
Pobudo so poleg Slovenije podprle še Avstrija, Slovaška,
Danska, Finska, Italija, Nemčija.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
NAŠLO PONUDNIKA ZA ODVOZ
NAKOPIČENIH NAGROBNIH SVEČ
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku meseca aprila
uspelo najti ponudnika, ki bo poskrbel za skoraj 700
ton nakopičenih odpadnih nagrobnih sveč po Sloveniji.
Odstranilo jih bo jeseniško podjetje Plastkom, ki mu bo
država pod okriljem interventnega zakona za to skupaj z
davkom plačala nekaj manj kot 170.000 evrov.
Odvoz sveč bo izveden na podlagi zakona o interventnih
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in
odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je bil sprejet konec leta
2018. Podjetje Plastkom je trenutno edino podjetje, ki je
za predelavo odpadnih nagrobnih sveč vpisano v evidenco
podjetij z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem pri
Agenciji RS za okolje (Arso).
V skladu z interventnim zakonom, katerega veljavnost se
je iztekla s koncem leta 2019, bo tako država poskrbela za
okoli 696 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki so se pri izvajalcih javnih služb nakopičile do konca leta 2018. Zakon je
najvišjo ceno za odvoz sveč postavil pri 200 evrih na tono.
Ministrstvo je na podlagi zadnjega javnega naročila, ki ga
je objavilo konec lanskega leta tik pred iztekom veljavnosti
interventnega zakona, ob svečah iskalo rešitev še za več kot
7000 ton komunalne odpadne embalaže, ki se je nakopičila
tekom leta 2019. A za vse ni uspelo poskrbeti. 18. februarja
je ministrstvo oddalo le manjši del naročila za odpadno
embalažo, okoli 600 ton. Nobene ponudbe pa ni prejelo za
več tisoč ton odpadne embalaže, nakopičene na dvoriščih
in v skladiščih družb Publicus Kamnik in Postojna ter

INOVATIVNI PRISTOPI IN REŠITVE
V SISTEMU JAVNEGA NAROČANJA:
»SYSTEM CHANGE IN SLOVENIA –
MAKING PUBLIC PROCUREMENT
MORE EFFECTIVE«
Organizacija za evropsko sodelovanje in razvoj (OECD)
je v partnerstvu z Evropsko unijo in Vlado RS ter v
sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo zaključila
skupen projekt, v okviru katerega se je z vidika sistemskih
sprememb pristopilo k pregledu, analizi in predlogom za
izboljšanje področja javnega naročanja v Sloveniji.
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je okoli 400 v vrednosti 17,53 milijona evrov. Do konca
leta so izplačali 148 vlog v vrednosti 5,14 milijona evrov.
Gre za financiranje v sklopu pobude Leader v okviru
programskega obdobja 2014-2020, ki vse zainteresirane
na nekem lokalnem območju spodbuja k povezovanju
in oblikovanju skupne razvojne vizije ter k aktivnemu
sodelovanju pri njenem uresničevanju.
Največ operacij oz. projektov je vključenih v tematsko
področje ukrepanja za razvoj osnovnih storitev, sledi ustvarjanje delovnih mest, najmanj pa v tematski področji
ukrepanja za večjo vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin ter za varstvo okolja in ohranjanje narave.
Projekti so sicer večinoma vključeni v več tematskih
področij. Največ odobrenih operacij je bilo v podravski
regiji (25,8 odstotka), sledijo savinjska statistična regija (12
odstotkov), pomurska statistična regija (10,9 odstotka) ter
jugovzhodna Slovenija (10,1 odstotka). Najmanj prejetih in
odobrenih vlog je bilo v posavski statistični regiji. Največji
delež vseh odobrenih sredstev - okoli 60 odstotkov - imajo
javni sektor, občine in javni zavodi. Med upravičenci je
največ občin (23,9 odstotka vseh upravičencev in 43,3
odstotka vseh odobrenih sredstev), sledijo društva (22,3
odstotka), javni zavodi (19,3 odstotka) in gospodarske
družbe (14,8 odstotka).
Upravičenci so tudi samostojni podjetniki, zasebni zavodi
in nosilci kmetij. Najmanj upravičencev predstavljajo
zasebni lastniki gozdov posamezniki in verske skupnosti,
javna podjetja, kmetije in drugi. V okviru projektov, ki so
prejeli sredstva, je bilo do konca leta 2019 ustvarjenih 50
novih delovnih mest.

Skupina strokovnjakov iz OECD in Evropske komisije je
izvedla projekt pregleda in predlogov sistemskih sprememb
javnega naročanja za bolj učinkovito javno naročanje.
Skupina strokovnjakov, ki se ukvarja s strukturnimi spremembami javnih politik, je področje javnega naročanja
prvič pregledala prav na primeru Slovenije.
V letu 2019 je skupina večkrat gostovala na misijah v
Ljubljani in izvedla intervjuje z različnimi deležniki in
interaktivne delavnice. Skupaj s sodelavci iz Ministrstva
za javno upravo so soustvarili rešitve, ki bodo izboljšale
sistem javnega naročanja v Sloveniji.
OECD je izdala končni dokument »System Change in
Slovenia – Making Public Procurement More Effective«,
ki bo v prihodnje v pomoč pri oblikovanju novih in
drugačnih rešitev za boljši sistem javnega naročanja ter
pri kreiranju inovativnih pristopov in rešitev. Dokument
je na voljo TU.
Poročilo OECD vključuje zgodovinski pregled, pravne
temelje, sistemsko analizo ter priporočila kot možne
scenarije razvoja sistema javnega naročanja. Slovenija je
postala ena izmed najbolj transparentnih držav OECD, ki
daje javno na voljo največ informacij o postopku javnega
naročanja. Poleg tega pa OECD tudi priznava Sloveniji, da
si prizadeva za razvoj inovativnega sistema javnih naročil
in s svojimi praksami sledi mednarodnim standardom,
razvija smernice za uslužbence, ki izvajajo javna naročila
in skrbi za izmenjavo dobrih praks v celotnem sistemu.
Kljub vsem aktivnostim OECD meni, da še vedno obstajajo
precej formalizirani postopki (oz. je vsaj taka percepcija), ki
pa ne dajejo možnosti in prostora za eksperimentiranje in
spodbujanje uporabe novih in inovativnih, agilnih metod.
Poročilo OECD je pripomoček, ki ga bodo na Ministrstvu
za javno upravo v nadaljevanju uporabili kot pomemben
dokument za nadaljnje reforme, razvoj in spremembe
sistema javnega naročanja.

LOKALNEMU RAZVOJU POD
VODSTVOM SKUPNOSTI VEČ KOT PET
MILIJONOV EVROV PODPORE
Ministrstvo za kmetijstvo je v okviru programa podpore
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, do konca lanskega leta prejelo 480
vlog v skupni vrednosti 22,18 milijona evrov. Odobrilo jih
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izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se v teh razmerah sprejema le interventna zakonodaja. Prav tako so vlagatelji v teh razmerah soočeni z izrazito
oteženo pripravo vlog na javne razpise ter upočasnjenim
pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj in ostale dokumentacije, zahtevane ob vložitvi vloge na javni razpis, saj
roki v upravnih postopkih trenutno ne tečejo, so pojasnili
na ministrstvu.
Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne
spremembe programa razvoja podeželja 2014-2020, da
bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu
omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je tako v
postopku pospešene priprave teh sprememb.
Na podlagi spremembe programa razvoja podeželja 20142020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe
in po njihovem sprejetju na vladi bomo lahko objavili
načrtovane javne razpise. Objava javnih razpisov se torej
predvidoma prestavlja na meseca maj in junij, razvoj dogodkov pa bo seveda odvisen od razvoja aktualnih razmer,
povezanih z epidemijo.
Zagotovili so, da bodo javnost o načrtovanih objavah razpisov sproti obveščali. Takoj, ko bo potek epidemije jasnejši,
bo pripravljen nov okvirni terminski načrt objave javnih
razpisov, ki bo objavljen na spletnih straneh ministrstva
in programa razvoja podeželja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI
DELU OD DOMA
Zaradi sprejetja ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19
vse več zaposlenih dela od doma, zato je Informacijski
pooblaščenec pripravil nekaj nasvetov, kako pri tem
zaščititi svoje naprave in osebne podatke.
Med drugim opozarjajo, da je treba upoštevati vsa navodila
delodajalca, ki določajo pravilno rabo elektronske pošte.
Predlagajo, da ko ravnate z osebnimi podatki, pri tem
uporabljate služben naslov elektronske pošte namesto
zasebnega elektronskega naslova. Če morate uporabiti
svoj zasebni naslov elektronske pošte pa poskrbite, da so
priponke in vsebina sporočila ustrezno kriptirane in se
izogibajte zapisu osebnih ali zaupnih podatkov v zadevi
sporočila.
Preden pošljete elektronsko pošto, pa se je treba ponovno
prepričati, da so vpisani pravilni prejemniki, še posebej v
primerih, ko pošiljate velike količine osebnih ali občutljivih
osebnih podatkov.
Ko je mogoče, uporabljajte omrežja ali oblačne storitve, ki
so potrjena s strani vašega delodajalca in pri tem upoštevajte
vsa notranja pravila in navodila vašega delodajalca glede
hranjenja podatkov v oblaku, dostopa ter prijave v omrežje
in posredovanja podatkov.
Kadar nimate dostopa do oblačnih storitev ali dostopa do
službenega omrežja, se prepričajte, da imajo vsi lokalno
shranjeni podatki na vaši napravi varnostno kopijo.
Celotno obvestilo si lahko preberete TU.

IZVAJANJE PROJEKTA
LOKACIJSKE IZBOLJŠAVE
ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA
SE NADALJUJE NA OBMOČJU
GEODETSKIH PISARN KOPER,
POSTOJNA IN SEŽANA
Geodetska uprava RS (GURS) bo od 20. aprila do konca
julija 2020 na območju geodetskih pisarn Koper, Postojna
in Sežana v okviru Programa projektov eProstor potekal
pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera
podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga
za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega
načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki
so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB
d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o.,
Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d. S tem
bodo terenske aktivnosti za izvedbo Lokacijske izboljšave
zemljiškokatastrskega prikaza zaključene. Meritve se bodo

RAZPISI PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA PRESTAVLJENI
Objava javnih razpisov iz naslova programa razvoja
podeželja 2014-2020 bo prestavljena predvidoma v maj
in junij, so sporočili iz MKGP. Izredne razmere zaradi
epidemije novega koronavirusa so namreč začasno zadržale
sprejemanje izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo
javnih razpisov.
Trenutne razmere v državi, povezane z epidemijo novega
koronavirusa, so začasno zadržale sprejemanje ustrezne
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ob upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja
epidemije izvajale kljub trenutnim razmeram, saj lastniki
zemljišč pri izvedbi terenskih meritev ne sodelujejo.
GURS, ki je zadolžen za vodenje evidence zemljiškega
katastra, si v okviru svojih pristojnosti, rednih postopkov
vzdrževanja in posebnih projektov prizadeva za izboljšanje
kakovosti podatkov vseh nepremičninskih evidenc.
V okviru projekta eProstor, ki je financiran tudi s sredstvi
EU, želi na področju zemljiškega katastra izboljšati grafične
podatke – to je izboljšati pozicijsko natančnost katastrskega
načrta.
Postopek natančne in dokončne določitve meje parcele
je postopek ureditve meje s terensko izmero, ki se izvede
na zahtevo lastnikov zemljišč. Tak postopek izboljša le
pozicijsko natančnost posamičnih parcel. Za izboljšanje
pozicijske natančnosti večjih območij oz. območja občine
ali cele države je tak način dela finančno in kadrovsko
prezahteven, zato je taka večja območja mogoče pozicijsko
izboljšati z metoda dela, ki temelji na uporabi obstoječih
podatkov že izvedenih geodetskih meritev v preteklosti
in dodatni določitvi in izmeri točk na terenu, na osnovi
katerih se lahko izvede premik, zasuk in izravnava podatkov katastrskega načrta tako, da se v največji možni meri
odpravi zamik vsebine katastrskega načrta v primerjavi
s drugimi prostorskimi podatki (na primer topografski
načrt, aeroposnetki oz. ortofoto načrt). Omenjena metoda
ne posega v lastninske pravice lastnikov. Prav tako z
omenjeno metodo ne bodo odmerjeni objekti, ki še niso
evidentirani v zemljiškem katastru (na primer stavbe in
nove ali rekonstruirane ceste).
Podatki zemljiškega katastra, ki so bili v evidenco vpisani
na podlagi postopkov na zahtevo lastnikov zemljišč (na
primer v postopkih ureditve mej in parcelacij), se v okviru izvedbe projekta izboljšave pozicijske natančnosti
katastrskega načrta ne bodo spreminjali.
Projekt se izvaja po celotni državi od marca 2018 do
oktobra 2020
Celotni projekt izboljšave pozicijske natančnosti
katastrskega načrta se izvaja v obdobju od marca 2018 do
oktobra 2020. Pri tem se bodo terenske izmere izvajale
zaokroženo po posamičnih območjih katastrskih občin. V
prvi fazi od marca do junija 2018 na območju JV Slovenije;
poleti 2018 - Litija, Sevnica, Krško, Brežice in Trbovlje;
jeseni 2018 - Slovenj Gradec, Mozirje, Velenje, Slovenske
Konjice in Slovenska Bistrica; v letu 2019 - Gornja
Radgona, Ljutomer, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju,

Celje, Žalec, Logatec, Grosuplje, Ljubljana, Domžale, Ptuj
in Maribor; v letu 2019 in 2020 - Radovljica, Kranj, Škofja
Loka ter v letu 2020 - Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova
Gorica, Sežana, Postojna in Koper.
Celotno obvestilo je dostopno TU.
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snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
4« - 5. 5. 2020
2. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike – 5. 5. 2020 in 8. 9. 2020
3. Javni razpis za sofinanciranje gasilske in reševalne
opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 – 6.
5. 2020
4. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
(oznaka JOB_2020) –18. 5. 2020, 15. 6. 2020, 14.
9. 2020, 16. 11. 2020
5. Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020« - 26. 5. 2020, 9. 6. 2020
6. 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
7. 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
8. Povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin s
pomočjo digitalizacije – 14. 5. 2020
9. Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4.
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020
10.Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
11.LIFE - 31. 12. 2020

14.3. javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode
in obnovo gozdov iz PRP 2014-2020 - od 6. aprila
2020 do datuma zaprtja javnega razpisa

12.Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
13.Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
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• Komisija zato ugotavlja, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna za odpravljanje resne motnje v
gospodarstvu države članice v skladu s členom 107(3)
(b) PDEU in pogoji, določenimi v začasnem okviru.
Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrepe v skladu s pravili
EU o državni pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

ZA SLOVENIJO ODOBRENA SHEMA V
VREDNOSTI 2 MILIJARDI EVROV
Evropska komisija je Sloveniji odobrila shemo državne
pomoči v vrednosti 2 milijard evrov za podporo slovenskemu gospodarstvu v okoliščinah izbruha koronavirusa.
Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom
državne pomoči, ki ga je Komisija sprejela 19. marca 2020
in kakor je bil spremenjen 3. aprila 2020.
Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za
politiko konkurence, je dejala:
« Slovenska shema v višini 2 milijard evrov, ki smo jo odobrili, zagotavlja pomoč celotnemu slovenskemu gospodarstvu,
in sicer s plačnimi subvencijami, oprostitvami in znižanji
davkov, jamstvi ter odloženimi plačili posojil. To bo izboljšalo
likvidnost podjetij in jim pomagalo pri nadaljnjem poslovanju
v teh težkih časih. Še naprej tesno sodelujemo z državami
članicami, da bi zagotovili, da se nacionalni podporni ukrepi
vzpostavijo hitro in učinkovito ter skladno s pravili EU. »
Slovenija je v skladu z začasnim okvirom Komisiji priglasila krovno shemo v višini 2 milijard evrov, ki vključuje
ducat ukrepov za podporo podjetjem, ki jih je prizadel
izbruh koronavirusa. Shema predvideva javno podporo
v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, plačnih subvencij, oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost,
zmanjšanja določenih davkov in pristojbin za vodo,
bančnih jamstev, odloženih plačil določenih posojil in
kompenzacijskih plačil.
Komisija meni, da je slovenska shema v skladu s pogoji iz
začasnega okvira. Zlasti ugotavlja naslednje:
• Kar zadeva neposredna nepovratna sredstva, plačne
subvencije, oprostitev plačila prispevkov za socialno
varnost, zmanjšanje določenih davkov in pristojbin
za vodo, odloženo plačilo določenih posojil in kompenzacijska plačila, podpora za posamezno podjetje
ne bo presegla 800 000 evrov, kakor je predvideno v
začasnem okviru (ali 100.000 oziroma 120.000 evrov
v primeru kmetijstvo in ribištva/akvakulture)
• Kar zadeva državna poroštva, so premije za provizije
za jamstvo v skladu z ravnmi za kakor jih predvideva
začasni okvir

NAJVEČJA PREUSMERITEV
KOHEZIJSKIH SREDSTEV
V boju proti koronavirusu je Evropski parlament potrdil
izvajanje številnih predlogov Komisije za zagotovitev novih
sredstev za zaščito življenj in možnosti preživljanja.
Tako se bo zagotovilo doslej največjo preusmeritev sredstev
kohezijske politike v odziv na posledice krize na področju
javnega zdravja (pobuda CRII+), dodatne 3,08 milijarde
evrov sredstev EU za zdravstveno varstvo (instrument za
podporo v izrednih razmerah) in zaloge nujne medicinske
opreme (rescEU), dodatna sredstva za Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni, odložitev uredbe
o medicinskih pripomočkih in številne druge podporne
ukrepe.
Več informacij je na voljo TU.

SMERNICE EVROPSKE KOMISIJE
ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE NA
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
Sistemi zdravstvenega varstva po vsej EU so zaradi pandemije koronavirusa pod naraščujočim pritiskom brez
primere. Evropska komisija je zato objavila praktične
smernice za države članice, da bi podprla in spodbudila
čezmejno sodelovanje na področju zdravstvenega varstva
med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi.
Čezmejno sodelovanje lahko npr. zmanjša pritisk na
preobremenjene bolnišnice s premeščanjem pacientov s
koronavirusom na zdravljenje v države članice s prostimi
posteljami. Komisija bo tudi podprla države članice ali
nevladne organizacije pri pošiljanju usposobljenih zdravstvenih ekip na pomoč v druge države.
Smernice določajo bolj usklajen pristop k čezmejnemu sodelovanju na področju nujne zdravstvene oskrbe. Nanašajo
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v komisiji tik pred zdajci preložili. Neuradno se kot razlog omenja nezadovoljstvo Italije in Španije, ki danes
podaljšujeta omejevalne ukrepe.
Tudi slovenski premier Janez Janša je v torek dejal, da
se bodo lahko ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa ob izpolnitvi nekaterih nujnih pogojev začeli
sproščati že od prihodnjega torka. Med drugim preučujejo
možnost postopnega ponovnega zagona nekaterih gospodarskih dejavnosti ter sčasoma tudi sproščanja nekaterih
omejitev gibanja.

se tudi na dodatno podporo in pomoč, ki jo bo Komisija
zagotovila zdravstvenim organom držav članic, zlasti z
usklajevanjem zahtevkov za čezmejno pomoč pri zdravstvenem varstvu; s sofinanciranjem nujnega čezmejnega
prevoza pacientov in usposobljenih zdravstvenih ekip; s
pojasnjevanjem ukrepov za povračilo stroškov čezmejnega
zdravljenja; s spodbujanjem čezmejnih napotitev usposobljenih zdravstvenih ekip in z upravljanjem podpornega
sistema za klinično obravnavo v podporo zdravstvenim
delavcem pri izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj.
Za zagotavljanje finančne pomoči za čezmejno sodelovanje
na področju zdravstvenega varstva Solidarnostni sklad zdaj
pokriva tudi izredne razmere v javnem zdravstvu. Poleg
tega so odhodki za zdravstvo upravičeni odhodki v okviru
strukturnih skladov, kot del usklajenega gospodarskega
odziva na izbruh koronavirusa pa je bila že zagotovljena
tudi dodatna prožnost za prenos sredstev. Dodatna podpora bo na voljo tudi v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKA KOMISIJA O NAČRTU
RAHLJANJA OMEJEVALNIH UKREPOV
ZARADI PANDEMIJE
Evropska komisija je danes razpravljala o načrtu rahljanja
omejevalnih ukrepov, uvedenih zaradi pandemije novega
koronavirusa. Njegovo sprejetje, ki je bilo predvideno za
danes, pa je preložila za nedoločen čas. Izstopni načrt bo
vključeval niz skupnih usmeritev za članice EU, ki naj bi
preprečile spodkopavanje učinkov sprejetih ukrepov.
K pripravi usklajene izhodne strategije so konec marca
pozvali voditelji članic unije. Von der Leynova je tedaj
opozorila, da je nujno uskladiti ukrepe za vrnitev k
normalnemu delovanju družb, zlasti glede omejevanja
družbenih stikov, saj sicer tvegamo spodkopavanje učinkov
sprejetih izrednih ukrepov. Že pred tem je pomembnost
opredelitve skupnih meril za postopno odpravljanje ukrepov za omejevanje družbenih stikov izpostavila evropska
skupina strokovnjakov za svetovanje o koronavirusu, ki jo je
vzpostavila komisija. Strokovnjaki so pozvali k usmeritvam
EU in poudarili, da je pri pripravi teh meril pomembno
upoštevati različne stopnje epidemije v članicah EU.
Nekatere članice že pripravljajo izhodne strategije, zato
so skupne smernice nujne. Avstrija in Danska na primer
že ukrepata v tej smeri. A kljub temu so sprejetje načrta
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