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Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih
in postopku dodelitve javnih sredstev
iz točke b) drugega odstavka 20.a člena
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo

Na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni
list RS, št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih
in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke
b) drugega odstavka 20.a člena Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo
1. člen
V Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih
in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 74/20) se v 2. členu besedi
»dodane vrednosti« nadomestita z besedilom »dobička iz poslovanja (v nadaljnjem besedilu: EBIT)«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(metodologija določitve škode zaradi zmanjšanja dobička
iz poslovanja)
(1) Dobiček iz poslovanja se izračuna na podlagi podatkov
iz izkaza poslovnega izida, katerega vsebina je opredeljena s
Prilogo 2 Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter
drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16
in 76/17), po naslednji formuli:
EBIT= KDP – PO,
pri čemer so:
EBIT= dobiček iz poslovanja (AOP 151),
KDP = kosmati donos iz poslovanja (AOP 126),
PO = poslovni odhodki (AOP 127).

Leto XXX

(2) Od vrednosti KDP iz prejšnjega odstavka se odštejejo
prejeta javna sredstva za nadomestilo plač in oprostitev prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP.
(3) Škoda kot posledica zmanjšanja EBIT se izračuna
tako, da se na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida ali
drugega dokazila za obdobje zadnjih dvanajstih mesecev pred
epidemijo COVID-19 izračuna mesečno povprečje EBIT in nato
od povprečne vrednosti odšteje znesek doseženega EBIT v
posameznem mesecu za obdobje iz 20. člena ZIUZEOP.
(4) Če je podjetje pred epidemijo COVID-19 na trgu poslovalo manj kot dvanajst mesecev, se škoda zaradi zmanjšanja EBIT izračuna tako, da se na podlagi podatkov iz izkaza
poslovnega izida ali drugega dokazila za obdobje poslovanja
podjetja izračuna mesečno povprečje EBIT in nato od povprečne vrednosti odšteje znesek doseženega EBIT v posameznem
mesecu za obdobje iz 20. člena ZIUZEOP.
(5) Podjetjem, ki imajo sezonsko naravo dela, se mesečno povprečje EBIT iz tretjega odstavka tega člena izračuna za
enako obdobje preteklega leta glede na obdobje iz 20. člena
ZIUZEOP. Šteje se, da ima podjetje sezonsko naravo dela, če
je v vsakem od zadnjih treh zaporednih poslovnih let mesečni
prihodek vsaj v enem mesecu za več kot 25 % odstopal od povprečnih mesečnih prihodkov v celem letu. O sezonski naravi
dela poda izjavo zastopnik podjetja.«.
3. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Od višine škode iz prejšnjega odstavka se odšteje
presežek čistih prihodkov od prodaje. Presežek čistih prihodkov
od prodaje se ugotovi tako, da se od doseženih čistih prihodkov
od prodaje v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP odšteje doseženi
čisti prihodek od prodaje v enakem obdobju preteklega leta.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Škodo zaradi dodatnih stroškov iz prvega odstavka
tega člena podjetje dokazuje na podlagi knjigovodskih listin
in obračuna davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega
razmerja.«.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Vlogo za ugotavljanje upravičene višine dodeljenih javnih sredstev iz 28. in 33. člena ZIUZEOP podjetje pošlje ministrstvu, pristojnemu za delo, do 31. avgusta 2020.«.
V četrti alineji se črta besedilo »(dodane vrednosti)«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni
del te uredbe.
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KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-25/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1611-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga 1: Obrazec za oceno škode
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Priloga 1: Obrazec za oceno škode

I. PODJETJE – UPRAVIČENEC

I.1. PODJETJE (enako kot registracija):
dolgi naziv: ______________________________________________________________
naslov:__________________________________________________________________
telefon:_________________________________________________________________
e-naslov:________________________________________________________________
spletna stran:_____________________________________________________________

I. 2. DIREKTOR:__________________________________________________________
I. 3. MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: ________________________________________
I. 4. ŠTEVILKA ID ZA DDV ALI DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA: __________________
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II. ŠKODA ZARADI ZMANJŠANJA EBIT
II.1:

Izračun povprečnih mesečnih vrednosti EBIT za obdobje zadnjih dvanajstih mesecev pred
epidemijo (v eurih)

Št. mesecev
pred
epidemijo1

EBIT

(AOP 126)
A=B–C

1

marec 19

2

april 19

3

maj 19

4

junij 19

5

julij 19

6

avgust 19

7

september 19

8

oktober 19

9

november 19

10

december 19

11

januar 20

12

februar 20

Kosmati donos iz
poslovanja

B

Poslovni odhodki
(AOP 127)

C

SKUPAJ
Povprečni
EBIT*
*Aritmetična sredina

1

Podjetjem, ki imajo sezonsko naravo dela, se mesečno povprečje EBIT izračuna za enako obdobje
preteklega leta glede na obdobje od marca do maja 2020 (obdobje iz 20. člena ZIUZEOP).
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II.2: Doseženi mesečni EBIT v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP (v eurih)

Obdobje iz
20. člena
ZIUZEOP

1

marec 20

2

april 20

3

maj 20

EBIT

Kosmati donos iz
poslovanja (AOP 126)

Poslovni odhodki
(AOP 127)

A = B -– C

B

C

Povprečni EBIT

Ocena škode

F

G=F–E

SKUPAJ

II.2: Ocena škode zaradi zmanjšanja EBIT (v eurih):
Obdobje iz
20. člena
ZIUZEOP

EBIT
E

1

marec 20

2

april 20

3

maj 20
SKUPAJ II.2

3767
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III. ŠKODA ZARADI DODATNIH STROŠKOV (v eurih):

Obdobje iz
20. člena
ZIUZEOP

Izplačan
krizni
dodatek

H
1

marec 20

2

april 20

3

maj 20

Dodatni stroški
nakupa zaščitne
opreme in najema
dodatnega
varnostnega osebja, v
skladu s smernicami
nacionalnega inštituta2

Povečanje čistih
prihodkov od
prodaje v
obdobju iz 20.
člena ZIUZEOP v
primerjavi z
enakim
obdobjem
preteklega leta

Ocena škode

I

J

K=H+I–J

SKUPAJ III.

2

Dodatni stroški, ki so jih imela podjetja izključno zaradi zagotavljanja zajezitve in omejitve posledic
epidemije v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za varno izvajanje
posameznih dejavnosti. Upoštevajo se le dodatni stroški, nastali v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP.
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IV. DRUGI VIRI (v eurih):
IV.1:

Drugi javni viri za odpravo posledic škode iz državnega proračuna in občinskih proračunov

IV.2:

Izplačana sredstva iz drugih virov (iz naslova zavarovanja, sodnega postopka, arbitraže ali
drugega vira)

IV.3:

Drugi javni viri za financiranje plač in prispevkov istih delavcev v obdobju od marca od maja
2020 (obdobje iz 20. člena ZIUZEOP)
Datum

IV.1
Drugi javni viri za
odpravo posledic
škode iz
državnega
proračuna in
občinskih
proračunov
SKUPAJ IV.1
IV.2
Izplačana
sredstva iz drugih
virov (iz naslova
zavarovanja,
sodnega
postopka,
arbitraže ali
drugega vira)
SKUPAJ IV.2
IV.3
Drugi javni viri za
financiranje plač
in prispevkov istih
delavcev v
obdobju iz 20.
člena ZIUZEOP
SKUPAJ IV.3
SKUPAJ IV.

Naziv organa/subjekta

Znesek
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V. IZRAČUN MAKSIMALNEGA ZNESKA NADOMESTIL PLAČ IN OPROSTITVE PRISPEVKOV
IZ 28. IN 33. ČLENA ZIUZEOP, ki se lahko dodeli v skladu s točko b) drugega odstavka 20.a
člena ZIUZEOP

Ocenjena škoda

Drugi viri

Maksimalni3 znesek nadomestil plač in
oprostitve prispevkov iz 28. in 33. člena
ZIUZEOP4

II.2 (ALI III.)

IV.

V. = II.2 (ALI III.) – IV.

VI. PRILOGE:
–

3

Izjava odgovorne osebe podjetja, s katero jamči:
a)
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki, navedeni v obrazcu,
resnični in točni,
b)
da dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v Prilogi 1, za namene
ugotavljanja upravičene višine dodeljenih javnih sredstev,
c)
da bo podjetje v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali
namernih napak vrnilo pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem
roku.

Če višina ocenjene škode, po odštetju drugih virov, preseže skupni znesek nadomestil plače in
oprostitve prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP, se pomoč dodeli le v višini skupnega zneska
nadomestil plače in oprostitve prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP.
4
28. člen ZIUZEOP določa višino povračila izplačanega nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila socialnih prispevkov. 33.
člen ZIUZEOP določa oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo.
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Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni
splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20)
se v 2. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– se zbira več kot deset ljudi ali«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje dovoljeno,
če se zbira več kot deset ljudi, vendar največ do 50 ljudi, in
sklicatelj, ki organizira zbiranje, vodi seznam prisotnih ljudi.
(3) Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) lahko za potrebe spremljanja, preprečevanja in
obvladovanja bolezni COVID-19 ter izvajanja posebnih ukrepov iz 10. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP)
v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15
in 31/18) od udeležencev zbiranja pridobi ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča.
(4) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka na zahtevo
NIJZ v obliki seznama posreduje sklicatelj, ki organizira zbiranje. Seznam, ki ga mora sklicatelj obvezno voditi, poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še kraj zbiranja
(kraj, ulico in hišno številko, kontaktno številko telefona ter
podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor) ter čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Če NIJZ v enem
mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj
seznam uniči.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je zbiranje prepovedano, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne
razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so
objavljena na spletnih straneh NIJZ.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-27/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1711-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne
oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve
posledic epidemije COVID-19

Za izvrševanje 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) minister za javno upravo
izdaja

PRAVILNIK
o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve
plačila najemnin zaradi omilitve posledic
epidemije COVID-19
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev
za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po Zakonu o
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem
besedilu: ZDLGPE).
2. člen
Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih
prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih
lokalnih skupnosti.
3. člen
(1) Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države
(ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni
organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina,
upravljavci premoženja občine).
(2) O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali
dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.
4. člen
(1) Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19,
to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020.
(2) Rok za odobritev nezaračunavanja najemnine ali dela
najemnine je najkasneje 31. december 2020.
(3) Upravičenci vlogo oddajo do 31. avgusta 2020.
5. člen
Upravičenec odda vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priloži zahtevano dokumentacijo
z izjavo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Zavezanec presoja vpliv ukrepov države na to, da je
bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa
bistveno otežkočeno.
(2) Za presojo vplivov iz prejšnjega odstavka zavezanec
upošteva:
– sprejete odloke in druge ukrepe o prepovedi izvajanja
posameznih gospodarskih dejavnosti;
– določitev obdobja prepovedi za posamezno dejavnost;
– prizadetost upravičenca glede na regionalno umeščenost;
– vpliv neposrednih prepovedi drugih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;

Uradni list Republike Slovenije
– vpliv neposrednih prepovedi spremljajočih dejavnosti na
gospodarsko dejavnost upravičenca;
– izkaz upada prometa;
– druge razloge, ki so po presoji zavezanca vplivali na
gospodarsko dejavnost upravičenca.
7. člen
Višina deleža oprostitve plačila najemnine se presoja
glede na merila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
8. člen
(1) Ob odločitvi, da se najemnina ali del najemnine ne
zaračuna, se z najemnikom sklene aneks k najemni pogodbi.
(2) Kot obvezna vsebina se v aneksu navedejo:
– pravna podlaga, ki jo predstavlja 34. člen ZDLGPE;
– obdobje oprostitve;
– višina oprostitve;
– finančna ureditev v primeru, da je za obdobje, ko se ne
zaračunava najemnina ali del najemnine, najemnik najemnino
že plačal;
– določilo, da se v primeru kasnejše drugačne ugotovitve
glede izpolnjevanja pogojev najemnik zaveže vrniti celoten
znesek neupravičeno pridobljene pomoči;
– navedba, da je pomoč dodeljena na podlagi sheme
državne pomoči št. 0001-2482762-2020 »COVID-19 Začasni
ukrep nezaračunavanja ali znižanja najemnin«, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK – »Pomoč v obliki neposrednih
nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti« (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1 in sprememba UL C
št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: točko
3.1 Začasnega okvirja EK).
9. člen
Ob odločitvi, da se upravičenec ne oprosti plačila najemnine v celoti ali če se oprosti plačila najemnine v celoti ali v delu
in ne soglaša s podpisom aneksa k pogodbi, se upravičencu
izda odločba.
10. člen
Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh Ministrstvu za finance skladno z Zakonom o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in
50/14). Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh, ki
jih predstavljajo sredstva oprostitve, v bazo dodeljenih državnih
pomoči, ki se vodi pri Ministrstvu za finance (aplikacija ISDP).
Poroča se po shemi št.: 0001-2482762-2020, instrumentu:
Davčne oprostitve, izjeme in olajšave, za namen: »8066 –
COVID19 3.1. Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-319/2020
Ljubljana, dne 10. junija 2020
EVA 2020-3130-0019
Boštjan Koritnik
minister
za javno upravo

Priloga 1: Obrazec
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Priloga 1
Obrazec
VLOGA ZA NEZARAČUNAVANJE NAJEMNINE ALI DELA NAJEMNINE
po 34. členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE)

Najemnik:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:

Zakoniti zastopnik najemnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Številka in datum najemne pogodbe ter vseh dodatkov ali aneksov k najemni pogodbi:

Podatki o poslovni stavbi ali poslovnem prostoru na katerega se vloga nanaša:

1
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Zakoniti zastopnik najemnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
- da najemnik dne 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2.
člena Uredbe 651/2014/EU;
- da skupni znesek javnih sredstev, ki jih je do sedaj prejel najemnik, v skladu s točko 3.1
Začasnega okvirja EK, ne presega 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v
sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je najemnik dejaven na področju
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, za ta namen, niti za druge namene iz tega
ZDLGPE (poroštvo države na kredite) in/ali ZIUZEOP-A (ukrepi iz 1., 11. in 13. poglavja ter iz
63., 72., 73., 74. člena tudi predstavljajo državno pomoč); vsi navedeni zneski morajo biti
izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
- da skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih
javnih virov, ne presega omejitev, določenih v prejšnji alineji in
- da se najemnik v primeru kasnejše drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev (drugi
odstavek 34. člena ZDLGPE) zaveže vrniti celoten znesek neupravičeno pridobljene pomoči.
V primeru dodelitve pomoči bo pomoč dodeljena na podlagi sheme državne pomoči iz točke 3.1
Začasnega okvirja EK.
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave
osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Ministrstva za javno
upravo je objavljeno na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Sistemskourejanje/
OBVESTILO_ravnanje_s_stvarnim_premozenjem-1.pdf

Datum:
Kraj:

Podpis zakonitega zastopnika najemnika in žig:

Priloge:
- Priloga 2: Izjava glede izpolnjevanja vseh pogojev;
- kopija veljavne najemne pogodbe z vsemi sklenjenimi aneksi;
- navedba ukrepov države za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti
onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno;
- dokazilo oziroma izjava o obsegu oziroma višini škode (primerjava med prihodki v istem
časovnem obdobju 2019 in 2020, npr. april 2019 in april 2020);
- dokazilo oziroma izjava, da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena
Uredbe 651/2014/EU, in
- dokazilo oziroma izjava o skupnem znesku javnih sredstev, ki jih je prejel najemnik, v skladu s
točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

2
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Priloga 2
Izjava glede izpolnjevanja vseh pogojev

IZJAVA O UGOTAVLJANJU IZPOLNJEVANJA POGOJEV PODJETJA V TEŽAVAH

Podpisani ________________________________________________________________________
(firma/ime, sedež, davčna številka)

1

izjavljamo, da na dan 31.12.2019 ne izpolnjujemo pogojev podjetja v težavah , ki pomeni
izpolnjevanje ene izmed naslednjih okoliščin:
1. v primeru kapitalske družbe, tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let
preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
2. v primeru osebne družbe, tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže
polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
3. družba je postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje
za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
4. družba je prejela pomoč za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali če je
družba prejela pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
2
5. v primeru velike družbe , v zadnjih dveh letih sta bila hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
a. razmerje knjigovodskih vrednosti med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi
obveznostmi ter kapitalom je večje od 7,5 in
b. razmerje med dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ter finančnimi odhodki
za obresti je nižje od 1.

V/na: ___________________
Dne: ____________________
Žig:

Podpis odgovorne osebe:
_________________________

1

v smislu 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, p. 1)
2
družba, ki ima več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki presega
43 milijonov EUR
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IZJAVA O UGOTAVLJANJU IZPOLNJEVANJA POGOJEV PODJETJA V TEŽAVAH NA
KONSOLIDIRANI OSNOVI

Podpisani ___________________________________________________________________
(firma/ime, sedež, davčna številka)

3

izjavljamo, da na dan 31.12.2019 skupina, ki ji pripadamo na konsolidirani osnovi ne izpolnjuje
4
pogojev podjetja v težavah .

V/na: ___________________
Dne: ____________________
Žig:

Podpis odgovorne osebe:
_________________________

3

v smislu 3. točke 3. člena Priloge I Uredbe 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, p. 1)
4
v smislu 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, p. 1)
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Št.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(podaljšanje veljavnosti opravljenega preizkusa
usposobljenosti)
(1) Reševalcu iz vode, ki bi moral ponovno opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz 3. člena
pravilnika v času od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,
se za eno leto od datuma poteka veljavnosti podaljša veljavnost
opravljenega preizkusa usposobljenosti.
(2) Osebi, usposobljeni za reševanje iz vode, ki bi morala ponovno opraviti preizkus usposobljenosti po programu
usposabljanja D iz 3. člena pravilnika v času od 1. januarja
2020 do 31. decembra 2020, se za eno leto od datuma poteka veljavnosti podaljša veljavnost opravljenega preizkusa
usposobljenosti.

3777

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2020-5
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-1911-0010
Mag. Matej Tonin
minister
za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o reševalcih iz vode
1. člen
V Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS,
št. 103/11) se v 2. členu osmi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(8) Predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka tega
člena je zdravniški pregled, opravljen na podlagi Pravilnika o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in
preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev
iz vode (Uradni list RS, št. 70/03, 34/04 – popr. in 26/07 –
ZVU-A; v nadaljnjem besedilu: predpisan zdravniški pregled).«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Zdravniški pregled iz šestega odstavka tega člena je za pripadnike podvodne reševalne službe oziroma
potapljače reševalce, zdravniški pregled, predpisan za potapljače, ki uporabljajo avtonomno potapljaško opremo oziroma so usposobljeni za tehnično potapljanje, za pripadnike
gasilske in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite,
pa zdravniški pregled, predpisan s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni
list RS, št. 19/18).«.

Stran

3. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o reševalcih iz vode

Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred
utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list, RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 87/10 in 21/18 – ZNOrg) minister za obrambo
izdaja

96 / 8. 7. 2020 /

1747.

Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe
o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive
bolezni COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi
ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni
COVID-19
1. člen
V Odredbi o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive
bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20) se v 1. členu:
‒ v tretji alineji črta besedilo »ter pomoč na domu družinam duševno in telesno prizadetih oseb«,
‒ za četrto alinejo beseda »in« nadomesti z vejico,
‒ za peto alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova
šesta alineja, ki se glasi:
»– javni zdravstveni zavodi, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-2711-0069
Tomaž Gantar
minister
za zdravje
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VSEBINA
1743.

1744.

1745.
1746.
1747.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega
odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

3763
3771

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve
plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije
COVID-19
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o reševalcih iz vode
Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o
določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19

3772
3777
3777
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