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Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (ZIUOPDVE)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. novembra 2020.
Št. 003-02-9/2020-14
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV
POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE
COVID-19 (ZIUOPDVE)
PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se zaradi omilitve posledic drugega
vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 61/20 in 152/20 – ZZUOOP),
2. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20),
3. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in
152/20 – ZZUOOP),
4. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP),
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5. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 152/20 –
ZZUOOP),
6. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16),
7. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
8. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in
9. Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US).
(2) S tem zakonom se zaradi omilitve posledic drugega
vala epidemije COVID-19 odstopa od določb naslednjih zakonov:
1. Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 –
ZIUZEOP),
2. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE
in 133/20),
3. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15
– ZZSDT, 55/17 in 75/19),
4. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18 in 47/19),
5. Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12),
6. Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS,
št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
7. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
8. Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12,
83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19),
9. Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr,
111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14,
91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 –
odl. US),
10. Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS),
11. Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno
prečiščeno besedilo),
12. Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13),
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13. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
14. Zakona o računovodstvu ((Uradni list RS, št. 23/99,
30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
15. Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US),
16. Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17,
23/20 in 91/20),
17. Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl.
US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154,
22/19, 55/20 – odl. US in 89/20 – odl. US),
18. Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
19. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
20. Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS,
št. 15/08 in 55/17),
21. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE),
22. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
23. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17),
24. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15
in 14/18),
25. Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl.
US, 22/19 – ZPosS in 81/19),
26. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in
27. Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07,
46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva, raziskovalne
dejavnosti in športa, organizacije skupščin in zborov članstva,
kmetijstva, gozdarstva in prehrane, javnega sektorja, zaščite,
reševanja in pomoči ter okolja.
DRUGI DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu
za omilitev posledic epidemije COVID-19
2. člen
V Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) se v 5. členu v drugem odstavku besedilo »10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme
presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019« nadomesti
z besedilom »25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 ali dvojni
znesek stroškov dela za leto 2019«.
V četrtem odstavku se v točki e) besedilo »na dan vložitve
vloge« nadomesti z besedilom »na zadnji dan v mesecu pred
vložitvijo vloge«, točka f) se črta.
3. člen
V 9. členu se v drugem odstavku beseda »in« nadomesti
z besedo »ali«.
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4. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka SID banki za primer unovčenja poroštva posreduje pisno ali elektronsko zahtevo za izpolnitev poroštvene
obveznosti Republike Slovenije najpozneje v šestih mesecih od
nastopa dogodka neplačila ali neporavnave dospele obveznosti
iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike
Slovenije. Republika Slovenija poroštveno obveznost izpolni
najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema formalno popolne
zahteve za njeno izpolnitev, iz katere je razvidno, da je na strani
kreditojemalca nastopil dogodek neplačila ali da kreditojemalec
ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.«.
2. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19
5. člen
V Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se v 15. členu
5. točka črta.
Dosedanje 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 5., 6., 7. in
8. točka.
6. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Ne glede na določbo 46.a člena ZNB nadzor nad izvajanjem ukrepa iz 39. člena ZNB, pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti oziroma nalog in pooblastil
Policije, poleg Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
opravljajo tudi:
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport,
– Inšpektorat za javni sektor,
– Urad Republike Slovenije za kemikalije in
– Policija.«.
7. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »15.«
doda besedilo »in 15.a«.
V drugem odstavku se besedilo »2. in 3. točke« nadomesti z besedilom »2., 3. in 4. točke«.
8. člen
V 36. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izbrani ponudnik sklene pogodbo za izboljševanje
dostopnosti do zdravstvenih storitev z ministrstvom, pristojnim
za zdravje, oziroma, če se dodatna sredstva zagotovijo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tudi z zavarovalnicami,
ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.«.
9. člen
V 38. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) V sezoni 2020/2021 se stroški prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi za zavarovane osebe obveznega
zdravstvenega zavarovanja krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Izvajalci, ki so pogodbeni partnerji ZZZS, zahtevke za
povračilo stroškov cepljenja, opravljena v preteklem mesecu,
posredujejo ZZZS do desetega dne v mesecu, na njihovi podlagi pa ZZZS posreduje do 15. dne v mesecu zahtevek ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki izvrši plačilo zahtevka ZZZS
naslednji dan po njegovem prejemu. ZZZS izvajalcem izvede
povračilo stroškov cepljenja v 15 dneh od prejema sredstev mi-
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nistrstva, pristojnega za zdravje. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov cepljenja, ki niso posredovani ZZZS do desetega
dne v mesecu za cepljenja, opravljena v preteklem mesecu, se
vključijo v naslednji zahtevek ZZZS. Izvajalci, ki niso pogodbeni
partnerji ZZZS, posredujejo zahtevke za povračilo stroškov
cepljenja, opravljena v preteklem mesecu, do desetega dne v
mesecu ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki plačilo izvrši do
25. dne v mesecu. Za zahtevke izvajalcev za povračilo stroškov
cepljenja, ki niso posredovani do desetega dne v mesecu, se
povračilo izvrši skupaj z naslednjim povračilom stroškov. Začetek sezone 2020/2021 predstavlja 1. september 2020, konec
sezone pa je vezan na veljavnost tega ukrepa. Cena cepljenja
je enotna za vse izvajalce in jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje. Drugi, tretji in četrti stavek tega odstavka se
smiselno uporabljajo za plačilo stroškov cepiva.«.
10. člen
V 41. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientu
opravljajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom
določi minister, pristojen za zdravje. Izvajalci zdravstvene dejavnosti rezultate testov v obliki, ki jo določi NIJZ, posredujejo
v Centralni register podatkov o pacientih. Navedeni izvajalci
lahko uporabljajo le teste, ki jih predhodno odobri strokovna
skupina infektologov in mikrobiologov, ki jo imenuje minister,
pristojen za zdravje.«.
11. člen
V 43. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Utemeljenost nastanitve presoja izbrani osebni
zdravnik, lečeči zdravnik, epidemiolog ali v primeru prehoda
državne meje ali notranje meje Policija na meji.«.
12. člen
V 46. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zaledni sistem aplikacije se lahko povezuje s centralnim sistemom, ki ga zagotavlja Evropska komisija z namenom
povezave zalednih sistemov držav članic Evropske unije, ki jih
za enake namene zagotavljajo države članice Evropske unije.«.
13. člen
V 47. členu se v prvem odstavku prva in druga alineja
spremenita tako, da se glasita:
»– obveščanje uporabnikov mobilne aplikacije, da so
bili v upoštevnem stiku z drugim uporabnikom ene izmed
mobilnih aplikacij Evropske unije, ki je bil pozitiven na virus
SARS-CoV-2;
– obveščanje uporabnikov drugih mobilnih aplikacij držav
članic Evropske unije, da so bili v upoštevnem stiku z drugim
uporabnikom teh mobilnih aplikacij, ki je bil pozitiven na virus
SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: druge mobilne aplikacije).«.
14. člen
V 48. členu se v prvem odstavku za besedo »aplikacije«
doda besedilo »in drugih mobilnih aplikacij«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Mobilna aplikacija lahko omogoča pridobivanje rezultatov testiranja na virus SARS-CoV-2 iz zalednega sistema
aplikacije. Rezultat testiranja se v zaledni sistem aplikacije
sporoči na željo uporabnika aplikacije, ki je zaprosil za posebno
identifikacijsko kodo.«.
15. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Uporabnik mobilne aplikacije, ki je pozitiven na virus
SARS-CoV-2 in želi to sporočiti drugim uporabnikom mobilne
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aplikacije ali drugih mobilnih aplikacij, s katerimi je bil v stiku, v
mobilno aplikacijo vnese naključno dodeljeno potrditveno kodo.
Na podlagi vnesene kode mobilna aplikacija na centralni strežnik prenese naključno dodeljene dnevne ključe posameznega
uporabnika za zadnjih 14 dni. Naključno dodeljena potrditvena
koda za sporočanje okuženosti je enkratna, veljavna tri ure,
in se ne hrani, se pa za namene njene uporabe preračuna v
zgoščeno vrednost.
(2) Centralni strežnik iz prejšnjega odstavka je v skupnem
upravljanju ministrstva, pristojnega za javno upravo, in NIJZ
ter služi prenosu informacij o naključno dodeljenih dnevnih
ključih uporabnikov mobilnih aplikacij, ki so bili pozitivni na virus SARS-CoV-2 in so se strinjali s tem prenosom na telefone
drugih uporabnikov mobilnih aplikacij.
(3) Centralni strežnik iz prvega odstavka izmenjuje podatke o dodeljenih dnevnih ključih uporabnikov mobilne aplikacije,
ki so bili pozitivni na virus SARS-CoV-2, z drugimi primerljivimi
prostovoljnimi aplikacijami za obveščanje o stikih z okuženimi
znotraj Evropske unije. Izmenjava dnevnih ključev uporabnikov
mobilnih aplikacij, ki so bili pozitivni na virus SARS-CoV-2,
se izvaja med mobilnimi aplikacijami, ki delujejo v državah
Evropske unije in so po nadzorovanem postopku vključene v
sistem za izmenjavo dnevnih ključev, ki ga upravlja Evropska
komisija.«.
16. člen
V 51. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namen delovanja mobilne aplikacije se naključno
dodeljeni dnevni ključi tvorijo v operacijskem sistemu pametne
mobilne naprave in se na 15 minut spreminjajo v oddajno kodo.
Ta se posreduje drugim uporabnikom mobilnih aplikacij. Skupna upravljavca aplikacije iz 53. člena tega zakona te podatke
obdelujeta izključno tako, da uporabnikom ponujata mobilno
aplikacijo, s podatki pa ne razpolagata.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za namen delovanja vseh mobilnih aplikacij se na
evropskem centralnem strežniku hranijo naključno dodeljeni dnevni ključi, ki jih posredujejo državni centralni strežniki.
Državni centralni strežniki prevzemajo vse okužene ključe iz
evropskega centralnega strežnika.«.
17. člen
V 52. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naključno dodeljeni dnevni ključi se na centralnem
strežniku hranijo 14 dni in na evropskem centralnem strežniku
v skladu s pravili upravljavca.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Rezultati testiranja se skupaj z zgoščeno vrednostjo
posebne identifikacijske kode na centralnem strežniku hranijo
14 dni.«.
18. člen
V 56. členu se v prvem odstavku za besedo »zaposleni«
doda besedilo »v mreži javne zdravstvene službe in mreži
javne službe na področju socialnega varstva«.
V osmem odstavku se črtata vejica in besedilo »razen v
času razglašene epidemije.«.
19. člen
Za 56. členom se naslov 3. podpoglavja spremeni tako,
da se glasi:
»3. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA
ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA, USTAVITVE JAVNEGA PREVOZA ALI ZAPRTJA MEJ«.
20. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delavec, ki zaradi karantene na domu v skladu s tem
zakonom ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila
plače v skladu s tem zakonom.
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(2) Delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje
otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s
predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega
varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati
dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka
zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene
storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji,
ki ni v institucionalnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: višja
sila zaradi obveznosti varstva), ali na delo ne more priti zaradi
nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza
(v nadaljnjem besedilu: višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza) ali zaprtja mej s sosednjimi državami (v nadaljnjem besedilu: višja sila zaradi zaprtja mej), je upravičen do nadomestila
plače v skladu s tem zakonom.
(3) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5.
razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke,
ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
(4) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela,
lahko uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu
za delavca, ki je bil v karanteni na domu.
(5) Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka in zaradi
nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza
ali zaprtja mej s sosednjimi državami.
(6) Ne glede na določbe šestega odstavka 137. člena
ZDR-1 ima delavec v času, ko zaradi višje sile iz prejšnjega
odstavka, ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v
višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za
primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega
razloga.«.
21. člen
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je delavec napoten v karanteno na domu, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je
bil v karanteni na domu.
(2) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile
zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega
prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, prejema nadomestilo
plače za obdobje, za katero je bil otrok v karanteni na domu
oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo
delavčevo odsotnost.
22. člen
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali
oranžnem seznamu, in je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda
iz območja z visokim tveganjem za okužbo, in zaradi tega ne
more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom,
ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.
(2) Delavec, ki je bil v karanteni na domu v skladu s tem
zakonom po stiku ali sumu stika z okuženo osebo in zaradi
tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela, pri
čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca,
ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.
(3) Delavec, ki je bil v karanteni na domu v skladu s tem
zakonom po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za
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delodajalca in zato ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati
dela na domu, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel,
če bi delal.
(4) Javni uslužbenec, ki je bil napoten v karanteno na
domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo zaradi izvajanja nalog delodajalca v tujini ali zaradi napotitve
ali premestitve javnega uslužbenca na delo v tujino, zaradi česar ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu,
ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal.
(5) Delavec, ki je bil napoten v karanteno na domu zaradi
prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo zaradi
odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do
nadomestila plače v času karantene na domu, razen v primeru
odhoda zaradi naslednjih osebnih okoliščin:
– smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti
otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega
partnerja,
– smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski
partner starša, posvojitelj),
– rojstva otroka,
– vabila na sodišče.
Delavec je v tem primeru upravičen do nadomestila plače
v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
za primer višje sile. Delavec mora delodajalcu najpozneje en
dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da
odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.
(6) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile
zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega
prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja
dela iz poslovnega razloga.
(7) Delavec, ki je v karanteni na domu, mora najpozneje
v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih
za karanteno na domu.
(8) Delavec, ki je bil v karanteni na domu, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema potrdila o napotitvi v
karanteno na domu iz petega odstavka 10. člena tega zakona
to posredovati delodajalcu.
(9) Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje
sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej najpozneje v treh
delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki
vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.«.
23. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je delavec v karanteni na domu upravičen do odsotnosti z dela ali v času karantene na domu pridobi pravico do
odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali druge upravičene odsotnosti,
ter do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov, se
nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času ne izplačuje.
(2) Če je delavec ob napotitvi v karanteno na domu ali
med trajanjem karantene na domu uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno
nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim
časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali
starševskem varstvu, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena
v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži
pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih
zavarovanj po navedenih predpisih, kot da bi delal.«.
24. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih
nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri
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Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem
besedilu: ZRSZ) v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, ko
delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo tega zakona oziroma v osmih
dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi karantene na domu
ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti
varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile
zaradi zaprtja mej. Vlogo v roku iz prejšnjega stavka za vse
primere karantene na domu lahko vloži do 31. decembra 2020.
(2) V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače
zaradi karantene delavca na domu delodajalec vlogi iz prejšnjega odstavka priloži kopijo potrdila o napotitvi v karanteno
na domu in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče
organizirati dela na domu, v primeru karantene na domu iz
petega odstavka 57. člena tega zakona pa tudi izjavo delavca
o obstoju osebnih okoliščin.
(3) V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače,
ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza
ali višje sile zaradi zaprtja mej, delodajalec vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki
vplivajo na nastanek višje sile.
(4) ZRSZ odloči o vlogi po določbah zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
(5) Na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plač, sklene ZRSZ z delodajalcem
pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri se
določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti.
(6) Pogodba o povračilu izplačanih nadomestil plače mora
zlasti vsebovati predmet, osnovo za izračun nadomestil plače,
način izračuna povračila nadomestil plače, višino povračila
nadomestil plače, vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil
plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in
poročanje, sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim
izvajanjem.
(7) Pravice do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi
odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi
višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve
javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja
vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
– neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike
Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov
iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško
dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji
dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset
zaposlenih,
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij
ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki
Sloveniji.«.
25. člen
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile
zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej
ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne v celoti.
(2) Povračilo nadomestila plače v primerih iz prejšnjega
odstavka, razen za delavce, za katere plačilo nadomestila plače ne bremeni delodajalca, se delodajalcu izplačuje mesečno,
v sorazmernem deležu ali v celoti, zadnji dan meseca, ki sledi
mesecu izplačila nadomestila plače po tem zakonu.
(3) Delodajalcu pripada povračilo izplačanih nadomestil
plače zaradi karantene na domu ali višje sile, ki je posledica
obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, za dejansko mesečno ali
tedensko obveznost, za praznične in druge dela proste dni,
določene z zakonom.
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(4) ZRSZ delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so bili do njih
upravičeni.«.
26. člen
Besedilo 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače, v skladu s prejšnjim členom, mora delodajalec
delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati
prispevke za obvezna socialna zavarovanja.
(2) Če delodajalec ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mora prejeta sredstva v celoti vrniti.«.
27. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi karantene na domu v skladu s tem zakonom,
ne more opravljati dela, lahko uveljavi delodajalec za izplačano
nadomestilo plače od 1. oktobra 2020. Na podlagi vloge, ki je
vložena na podlagi ZIUPDV, je delodajalec upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače tudi za obdobje od 1. oktobra
2020 dalje, če obdobje karantene delavca na domu traja po
tem datumu.
(2) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza
ali višje sile zaradi zaprtja mej, lahko uveljavi delodajalec za
izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020.
(3) Pravice in obveznosti delavca, ki zaradi karantene na
domu v skladu s tem zakonom ne more opravljati dela, določene s tem podpoglavjem, veljajo od 1. oktobra 2020.
(4) Pravice in obveznosti delavca, ki ne more opravljati
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej,
določene s tem podpoglavjem, veljajo od 1. septembra 2020.
(5) Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev
ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu
ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve
javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo
opravljati dela, traja najdlje do 31. decembra 2020.
(6) Vlada lahko ukrep povračila nadomestil plače zaradi
karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje
sile zaradi obveznosti varstva s sklepom podaljša za obdobje
šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo
v proračunu Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz
proračuna Evropske unije.«.
29. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plače,
mora ZRSZ omogočiti administrativni in finančni nadzor nad
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. V primeru nadzora na
kraju samem mora ZRSZ omogočiti vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona.
(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in
izvajanja nadzora, ima ZRSZ pravico brezplačno pridobivati
podatke o delavcih, ki so v karanteni na domu ali ne morejo
opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje
sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, iz zbirk podatkov od ZZZS, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavca Centralnega
registra prebivalstva ter Finančne uprave Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: FURS), in sicer:
– osebno ime,
– EMŠO,
– zavarovalno podlago ter
– podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih.
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(3) Za namen izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti delodajalca ima ZRSZ pravico tudi neposredno od delodajalca pridobivati dokazila in listine, iz katerih
je razviden način uveljavljanja pravic po tem zakonu, na katerih
mora delodajalec prekriti oziroma iz katerih mora izločiti tiste
dele listin, ki niso nujni za ugotovitev razloga prenehanja zaposlitve in za vročitev takšne listine.
(4) Podatki, ki jih pridobi ZRSZ na podlagi tega zakona,
se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po
pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne namene.
(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se
podatki blokirajo in nadalje obravnavajo v skladu s predpisi,
ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko
dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim
gradivom.
(6) Po blokiranju po prejšnjem odstavku se podatki iz
četrtega odstavka tega člena hranijo 30 let.«.
30. člen
V 68. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo
po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto
2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020,
so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali
posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso
poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili
registrirani najpozneje na dan 1. september 2020 in ki se jim
bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije
ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.
Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto
2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva
na podlagi ukrepa. Če vlogo vloži delodajalec, registriran po
1. septembru 2020, ZRSZ vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep
ni pritožbe.«.
31. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. januarja 2021.«.
32. člen
Besedilo 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila
plače iz 71. člena tega zakona s strani Republike Slovenije
znaša 80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino
najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. V 80 odstotkov
nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno
nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja
(bruto I).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je višina
delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 71. člena
tega zakona s strani Republike Slovenije, izplačane za mesec
november 2020 do izteka upravičenosti, omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 71. člena tega zakona
s strani Republike Slovenije ne sme presegati 80 odstotkov
vrednosti izplačanega nadomestila plače.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko znaša
višina delnega povračila izplačanega nadomestila za plače iz
71. člena tega zakona s strani Republike Slovenije, izplačane
za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, 100 odstotkov za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev,
prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir
za ukrepe državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu
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COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, sprememba
UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020 str. 1, sprememba UL C št. 164 z
dne 13. 5. 2020, str. 3, sprememba UL V 2018 z dne 2. 7. 2020,
str. 3 in sprememba UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1.
(v nadaljnjem besedilu tega člena: Sporočilo Komisije Začasni
okvir za ukrepe državnih pomoči), ni presegel 800.000 eurov
na posamezno podjetje, pri čemer se v maksimalno določen
znesek všteva tudi pomoč, ki jo bo prejel do konca upravičenosti po tem zakonu. Vsi navedeni zneski morajo biti izraženi
kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev. Višina
delnega povračila izplačanega nadomestila plače, izplačane
za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, je omejena
z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. V
100 odstotkov povračila nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za
vsa socialna zavarovanja (bruto I).
(4) Delodajalec vlogi za uveljavitev povračila izplačanega
nadomestila plače iz prejšnjega odstavka predloži izjavo, da iz
naslova državnih pomoči po interventnih zakonih ni oziroma ne
bo presegel 800.000 eurov na posamezno podjetje, za katero
kazensko in materialno odgovarja. Delodajalec se pri uveljavitvi
pravice odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila plače v višini 100 odstotkov ali 80 odstotkov, in sicer pri
oddaji vloge preko ZRSZ.
(5) Delodajalec upravičenost delnega povračila izplačanega nadomestila za plače iz 71. člena tega zakona s strani
Republike Slovenije dokazuje z dokazilom iz tretjega odstavka
74. člena tega zakona in izjavo iz prejšnjega odstavka.
(6) Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik
proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od
70 odstotkov, lahko uveljavlja povračilo izplačanega nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov
iz nejavnih virov.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka 78. člena tega
zakona se ukrep iz tretjega odstavka tega člena izvaja v skladu
s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči.«.
33. člen
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih
nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski
obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno
čakanje na delo. Vlogo je v roku iz prejšnjega stavka mogoče
vložiti najpozneje do 15. januarja 2021.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve vloge s
sklepom. Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor.«.
34. člen
V 76. členu se na koncu šestega odstavka doda besedilo,
ki se glasi: »Delodajalec ne more uveljavljati nadomestila plače
za čakanje na delo doma za delavca v času teka odpovednega
roka.«.
35. člen
V 81. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »financiranje« nadomesti z besedo »sofinanciranje«.
36. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(zunanja nastanitev uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo
s COVID-19, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih
kapacitet in kritje najema dodatnih prostorov)
(1) Izvajalec socialnovarstvene storitve iz prvega odstavka 82. člena tega zakona lahko uporabnika, ki ima potrjeno
okužbo s COVID-19 in ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja,
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ter mu ne more zagotoviti namestitve v rdeči coni v svojih
prostorih, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za
socialne zadeve, začasno namesti v zunanji namestitveni prostor. Izjemoma lahko v dogovoru z epidemiologom v zunanji
namestitveni prostor namesti tudi uporabnike, pri katerih ne
obstaja sum na COVID-19 oziroma nimajo potrjene okužbe
s COVID-19. Izjema je dopustna le, če je število uporabnikov
s sumom na COVID-19 in uporabnikov s potrjeno okužbo na
COVID-19 tako veliko, da je pri izvajalcu mogoče organizirati
zgolj sivo in rdečo cono.
(2) Izvajalcu iz prejšnjega odstavka se za obdobje od
1. junija 2020 do 31. decembra 2021 iz proračuna Republike Slovenije povrnejo stroški, ki so nastali zaradi namestitve
uporabnikov v zunanji namestitveni prostor. Izvajalcu se za
obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 iz proračuna
Republike Slovenije povrne tudi razlika stroškov, ki so nastali
med priznanimi stroški zdravstvene nege, ki jih izvajalcu zagotavlja ZZZS ter dejansko nastalimi stroški zdravstvene nege, ki
so nastali zaradi premestitve v dodatni prostor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko tudi minister, pristojen za socialne zadeve, začasno zagotovi dodatne
prostore za izvajanje institucionalnega varstva zaradi potrebe
vzpostavitve rdeče cone, za obdobje do 31. decembra 2021.
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(4) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od
1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno
varstvene storitve institucionalnega varstva iz 50. in 51. člena
ZSV krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja
okužbe s COVID-19.
(5) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od
1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno
varstvene storitve institucionalnega varstva iz 52. in 54. člena
ZSV krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s
souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne
zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.
(6) Zahtevki za izplačilo sredstev iz drugega, četrtega in
petega odstavka tega člena se z dokazili vložijo pri ministrstvu,
pristojnem za socialne zadeve. Način izstavitve zahtevkov in
roke izplačil določi minister, pristojen za socialne zadeve.«.
37. člen
V 101. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se izvajalcem zagotavljajo na podlagi metodologije, ki jo sprejme minister, pristojen za področje vzgoje, izobraževanja in znanosti.«.
38. člen
V 114. členu se peti in šesti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(5) Finančna pomoč iz tega člena se odobri v skladu s
Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno
zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10.
2020, str. 1).
(6) Upravičeno obdobje pomoči po tem členu je od 24. oktobra 2020 do 30. junija 2021, ko morajo biti izdane odločbe o
odobritvi sredstev.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Vlada predpiše podrobnejše pogoje za dodelitev
finančne pomoči iz tega člena.«.
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39. člen
V 119. členu se v prvem odstavku na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »od 1. oktobra do 31. decembra
2020 pa za vozila, s katerimi niso opravljali prevozov.«.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedilom »in
v maju 2020 deset dni« doda besedilo », v oktobru 2020 15 dni,
v novembru 2020 15 dni in v decembru 2020 15 dni«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »izplačil nadomestil stroškov in«.
40. člen
V 120. členu se v prvem odstavku na koncu črta pika in
doda besedilo »in od 1. oktobra do 31. decembra, ker zaradi
nedelovanja šolskih in visokošolskih ustanov ter omejitev izvajanja prevozov zaradi COVID-19 beležijo izpad prihodkov, ki
ogroža delovanje gospodarske javne službe prevoza potnikov
v mestnem prometu.«.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedilom »in
v maju 2020 10 dni« doda besedilo », v oktobru 2020 20 dni, v
novembru 2020 25 dni in v decembru 2020 20 dni«.
41. člen
V 121. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za izvajalce občasnega prevoza in izvajalce
posebnega linijskega prevoza iz 119. člena tega zakona se
odobri v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19
(UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim
s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za
kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne
13. 10. 2020, str. 1).«.
42. člen
V 123. členu se v tretjem odstavku besedilo »do 31. decembra 2020 z možnostjo podaljšanja za največ tri mesece«
nadomesti z besedilom »do 30. junija 2021 z možnostjo podaljšanja za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa
Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije«.
43. člen
V 126. členu se v prvem odstavku v tretji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– odpusti delavca v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače (šesti odstavek 76. člena).«.
3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic epidemije COVID-19
44. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20
– ZZUOOP) se v 51. členu za besedilom člena, ki postane prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbe tega člena se uporabljajo do 31. decembra 2021.«.
4. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo
45. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP)
se v 77. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dolžnik iz prejšnjega odstavka naslovi na Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe najpozneje v 12 mesecih
po preklicu epidemije.«.
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46. člen
V 81. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Kreditojemalec naslovi na javni sklad vlogo
za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najpozneje do
30. junija 2021.«.
5. Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva
47. člen
V Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 152/20 –
ZZUOOP) se v 14.b členu tretji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Podatki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo zato, da
se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini omogoči dostop
do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene
oskrbe in mrliško pregledne službe ter z namenom ažuriranja
podatkov zdravstvene dokumentacije. Kontaktne podatke pacienta iz CRPP lahko izvajalci in NIJZ uporabijo za obveščanje
pacienta o spremembah podatkov v CRPP in drugih zbirkah
eZdravja, posredovanje ključev za elektronsko identifikacijo
pacienta, izvedbo stikov s pacientom pred načrtovano zdravstveno storitvijo, posredovanje informacij in navodil v povezavi z načrtovano zdravstveno storitvijo, vabilo pacienta na
izvedbo zdravstvene storitve, izvajanje zdravstvene storitve na
daljavo ter spremljanje izkušenj pacienta in izidov zdravstvene
obravnave po izvedbi zdravstvene storitve, pri čemer je treba
upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov glede tehničnih ukrepov za zagotavljanje varnosti podatkov pri
komunikaciji.«.
V četrtem odstavku se v 1. točki:
– podtočka k) spremeni tako, da se glasi:
»k) kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov, podatek o uporabi namenskih aplikacij) in datum
zadnje potrditve pravilnosti podatkov;«;
– za podtočko s) doda nova podtočka š), ki se glasi:
»š) način želene vzpostavitve stika;«.
48. člen
V 14.c členu se v tretjem odstavku za tretjim stavkom
doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Pacient lahko s pisno izjavo
omeji uporabo svojih kontaktnih podatkov.«.
49. člen
Besedilo 14.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIJZ za CRPP pridobiva naslednje pacientove identifikacijske in statusne podatke iz 1. točke četrtega odstavka
14.b člena tega zakona od naslednjih zavezancev:
1. od upravljavca CRP:
a) podatke o pacientu:
– osebno ime;
– državljanstvo;
– naslov stalnega in začasnega prebivališča;
– EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če posameznik
nima določene EMŠO;
– davčno številko;
– zakonski stan;
– izobrazbo;
b) podatke o osebah iz podtočke n) in tretje alinee podtočke p) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona:
– osebno ime;
– EMŠO oziroma datum rojstva, če družinski član nima
določene EMŠO;
– davčno številko;
– naslov stalnega in začasnega prebivališča;
– razmerje do pacienta;
2. od upravljavca matičnega registra podatke o smrti
pacienta: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti;
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3. od ZZZS:
a) ZZZS številko zavarovane osebe in oseb pod podtočko n)
1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona;
b) EMŠO;
c) podatke o izbranih osebnih zdravnikih;
č) podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju;
4. od zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno
zavarovanje: podatke o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju,
5. od Ministrstva za javno upravo iz podatkov Centralnega
avtentikacijskega sistema:
a) EMŠO;
b) telefonsko številko in elektronski naslov iz podtočke k)
1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona.
NIJZ za CRPP pridobiva od upravljavca Registra prostorskih enot kot zavezanca šifrante občin, naselij, ulic, hišnih
številk, številk stanovanj in poštnih številk.
Izvajalci za CRPP od pacienta pridobivajo podatke:
– o delu in delovnem mestu iz podtočke j) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona;
– o kontaktnih podatkih iz točke k) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona;
– iz podtočke l) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega
zakona za izvajalce izven mreže javne zdravstvene službe;
– o kontaktnih podatkih iz podtočke n) 1. točke četrtega
odstavka 14.b člena tega zakona;
– iz podtočk p), r) in š) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona.
CRPP se povezuje z zbirko podatkov Osnovna zdravstvena dokumentacija iz Priloge 1, drugimi zbirkami podatkov
eZdravja in za podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena z zbirkami podatkov zavezancev za njihovo posredovanje.
NIJZ z zavezanci iz prvega in drugega odstavka tega člena s
pogodbami dogovori postopek in način izmenjave podatkov.
Izvajalci so glede podatkov iz podtočk d), e), f), j), k), l), m),
n), p) in r) 1. točke ter 2. in 3. točke četrtega odstavka 14.b člena
tega zakona odgovorni za obdelavo, in sicer vsak izvajalec v
delu, ki se nanaša na zagotavljanje določene zdravstvene oskrbe. Podatek se posreduje v CRPP takoj, ko nastane ali se prejme pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali mrliško pregledne službe,
vendar najpozneje do konca delavnika. Podatek se posreduje v
CRPP na način, da je razviden čas njegovega nastanka in njegove veljavnosti. Podatek posreduje v CRPP izvajalec, ki ga ob
izvajanju zdravstvene oskrbe ali mrliško pregledne službe prvi
zabeleži. Izvajalci ažurirajo podatke iz podtočk k) in š) 1. točke
četrtega odstavka 14.b člena tega zakona v svoji dokumentaciji iz CRPP pred vzpostavitvijo stika s pacientom in preverijo
pravilnost kontaktnih podatkov ob vsakem stiku s pacientom,
če ta omogoča nedvoumno identifikacijo pacienta. Spremembo
kontaktnih podatkov ali načina vzpostavitve stika izvajalci posredujejo v CRPP do konca delavnika.
Pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih
oseb za obdelavo podatkov v CRPP se določijo za posamezen
podatek ali po posameznih sklopih podatkov oziroma pacientove zdravstvene dokumentacije iz prvega odstavka 1.a člena
tega zakona tako, da je obseg pooblastila odvisen od kvalifikacije, poklica in delovnega področja zdravstvenega delavca ter
delovnega mesta oziroma dela pri izvajalcu.
Izvajalec je odgovoren za podelitev in uporabo pooblastil
v skladu s prejšnjim odstavkom.
Pacient lahko podatke iz podtočk k) in š) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona posreduje prek portala za paciente, aplikacije za paciente, po pošti z overjeno
izjavo, po elektronski pošti z elektronsko podpisano izjavo
ali osebno na NIJZ.«.
50. člen
V Prilogi 1 se v zaporedni številki »NIJZ 16« besedilo
spremeni tako, da se glasi:

NIJZ 16. Evidenca
gibanja
zdravstvenih
delavcev
in mreža
zdravstvenih
zavodov

»
NIJZ
analizira
podatke,
pripravlja
in objavlja
ali
posreduje
obdobna
poročila
najmanj
enkrat na
mesec.

Podatke o dijakih,
študentih in osebah,
ki so zaključile srednje
in višje izobraževanje,
posreduje brez plačila
stroškov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost
in šport iz CEUVIZ –
Centralna evidenca
udeležencev vzgoje in
izobraževanja za vse
srednje in višje šole,
ki izvajajo programe s
področja farmacije in
zdravstvenih ved.

JZZ, zasebni zdravstveni
delavci, druge javne in
zasebne pravne in fizične
osebe, pri katerih se izvaja
zdravstvena dejavnost, in
vse tiste javne in zasebne
pravne ali fizične osebe,
ki zaposlujejo zdravstvene
delavce na delovnih
mestih, ki ustrezajo njihovi
izobrazbi.
Podatke o visokošolskih
študentih in diplomantih
posreduje brez plačila
stroškov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport, iz eVŠ – Evidenca
študentov in diplomantov,
za vse fakultete s področja
medicine, farmacije in
zdravstvenih ved.

Ministrstvo za zdravje
NIJZ in
in zbornice z javnim
Ministrstvo
pooblastilom dajejo
za zdravje
stalno in brez plačila
stroškov podatke, ki
nastajajo v okviru urejanja
področja zdravstvene
dejavnosti in priznavanja
usposobljenosti kadrov.

Podatke o zaposlitvi
zdravstvenih delavcev
posreduje ZZZS brez
plačila stroškov iz evidence
o zavarovanih osebah
obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

ZZZS brez plačila stroškov
zagotavlja infrastrukturo
za to zbirko in delovanje
informacijske rešitve za
obdelavo podatkov v tej
zbirki.

Zbirka se brez plačila
stroškov povezuje s
podatki ZZZS o programu
zdravstvenih storitev in
o izvajalcih zdravstvene
dejavnosti.

Zbirka se brez plačila
Trajno
stroškov povezuje z zbirkami
zavezancev ali pa ti brez
plačila stroškov v zbirko
posredujejo podatke.
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Podatki o licenci zdravstvenega delavca: številka
licence, datum izdaje licence, datum prenehanja
licence, področje, za katerega je bila izdana licenca.

Namenjena je
načrtovanju,
spremljanju in
upravljanju mreže
javne zdravstvene
službe,
načrtovanju
in spremljanju
gibanja
zdravstvenega
kadra, izvajanju
sistemov
Dodatni podatki o zdravstvenem delavcu in
zdravstvenega
sodelavcu: številka stanovske zbornice, datum varstva in
zaključka izobraževanja, mesto in država
zdravstvenega
izobraževanja, datum strokovnega izpita, datum zavarovanja
priznanja izobrazbe, vrsta podiplomskega
ter spremljanju
znanja, datum začetka in datum prekinitve
in nadzoru
usposabljanja za podiplomsko znanje
nad izvajalci
(specializacija), datum izpita za podiplomsko
zdravstvene
znanje.
dejavnosti ter
spremljanju in
Podatki o koncesiji: številka objave javnega
nadzoru nad
razpisa za podelitev koncesije, koncendent,
opravljanjem
številka izvajalca, naziv ali osebno ime
koncesijske
koncesionarja, številka zdravstvenega delavca dejavnosti.
in osebno ime zdravstvenega delavca, ki
je odgovorni nosilec programa zdravstvene
Kontaktni
dejavnosti, naslov in območje opravljanja
podatki se lahko
koncesijske dejavnosti, številka in datum
uporabljajo za
koncesijske odločbe, obdobje, za katerega je
pošiljanje obvestil
podeljena koncesija, datum začetka oziroma
s področja dela
prenehanja veljavnosti koncesije, področje
NIJZ, MZ in ZZZS.
dejavnosti, za katerega je podeljena koncesija v
skladu s šifrantom Vrst zdravstvene dejavnosti
(VZD), vrsta in obseg opravljanja zdravstvenih
storitev oziroma programov zdravstvene
dejavnosti, številka in datum sklenitve
koncesijske pogodbe, število timov, datum in
vzrok odvzema koncesije, obseg programa po
pogodbi z ZZZS, številka in datum soglasja h
koncesijskemu aktu, datum začetka oziroma
prenehanja veljavnosti pogodbe z ZZZS.

Podatki o delavcu (zdravstvenem delavcu,
zdravstvenem sodelavcu in pooblaščeni osebi
izvajalca zdravstvene dejavnosti): EMŠO,
osebno ime, datum in kraj rojstva, rojstni priimek,
državljanstvo, številka zdravstvenega delavca,
sodelavca oziroma pooblaščene osebe izvajalca
zdravstvene dejavnosti, datum dodelitve številke,
spol, naslov stalnega prebivališča, vrsta in
področje izobrazbe, ZZZS številka delavca,
vitalni status, datum smrti, poklicna skupina,
poklic po standardni kvalifikaciji poklicev (SKP).
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Podatke o elektronskih
naslovih izvajalcev
zdravstvene dejavnosti
posredujejo izvajalci,
ZZZS in MZ.

Podatke o elektronskih
naslovih zasebnih
zdravstvenih delavcev
posredujejo zasebni
zdravstveni delavci, ZZZS
in MZ.
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Podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti:
številka izvajalca zdravstvene dejavnosti,
naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca,
datum začetka/prenehanja delovanja izvajalca
zdravstvene dejavnosti, matična številka iz
Poslovnega registra Slovenije, ZZZS številka
izvajalca zdravstvene dejavnosti, datum vpisa/
izbrisa v oziroma iz Poslovnega registra
Slovenije, datum vpisa v ta register, naslov
izvajalca zdravstvene dejavnosti, oznaka
lokacije, nivo hierarhije in hierarhični odnos,
VZD, ki jo izvajalec opravlja, nosilec VZD, datum
začetka/prenehanja VZD izvajalca,

Podatke o elektronskih
naslovih zdravstvenih
delavcev v zbirko
posredujejo stanovske
zbornice in izvajalci
zdravstvene dejavnosti

Št.

JZZ, zasebni zdravstveni
delavci, druge javne in
zasebne pravne in fizične
osebe, pri katerih se izvaja
zdravstvena dejavnost,
in lekarne pridobivajo
naslednje osebne podatke
za potrebe izvajanja
zdravstvene dejavnosti:
osebno ime delavca,
številko zdravstvenega
delavca, zdravstvenega
sodelavca ali pooblaščene
osebe pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti,
poklic, podiplomsko
usposobljenost,
zaposlitev.

Vse osebne podatke
iz vsebine te zbirke
pridobivajo ZZZS in
zbornice z javnimi
pooblastili (za osebe, na
katere se nanaša javno
pooblastilo).

8402 /

Podatki o vpisu zdravstvenega delavca v
register zasebnih zdravstvenih delavcev: datum
vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih
zdravstvenih delavcev, številka vpisa v register
zasebnih zdravstvenih delavcev, elektronski
naslov.

Podatki o zaposlitvi delavca: vrsta zaposlitve
(npr. pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba
ali druga pogodba civilnega prava), datum
pričetka/prenehanja zaposlitve, poklic po
SKP, število ur na mesec, vrsta zdravstvene
dejavnosti in lokacija izvajalca, kjer je oseba
zaposlena, razlog zaposlitve za določen čas
Podatki o dovoljenju za opravljanje zdravstvene
dejavnosti: številka, firma in sedež izvajalca
zdravstvene dejavnosti, osebno ime zakonitega
zastopnika izvajalca zdravstvene dejavnosti,
VZD, številka zdravstvenega delavca in osebno
ime zdravstvenega delavca, ki je odgovorni
nosilec zdravstvene dejavnosti, naslov lokacije
opravljanja zdravstvene dejavnosti, številka/
oznaka in datum izdaje dovoljenja za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, datum začetka
opravljanja zdravstvene dejavnosti, datum
prenehanja opravljanja zdravstvene dejavnosti,
datum odvzema dovoljenja za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, vzrok odvzema
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Podatki o vpisu zdravstvenega delavca v register
za samostojno opravljanje dela v zdravstveni
dejavnosti: številka vpisa, datum vpisa oziroma
izbrisa v/iz registra.
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»
NIJZ 48. Evidenca
nalezljivih
bolezni

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,
ime in priimek, bivališče, naslov zaposlitve
oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza
(MKB), odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in
kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način
pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o
cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih
ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji:
kraj, datum začetka, ugotovitve, konca, vrsta
epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri
okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost
zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih,
odvzeti vzorci, rezultat.
Spremljanje
pojava nalezljivih
bolezni, njihovih
značilnosti in
ovrednotenje
izvedenih ukrepov.

V zaporedni številki »NIJZ 48.« se besedilo spremeni tako, da se glasi:

Podatki o pogodbah o izvajanju zdravstvene
dejavnosti med izvajalci zdravstvene dejavnosti:
številka izvajalca naročnika, številka izvajalca
izvajanja zdravstvenih storitev, datum sklenitve
pogodbe, datum prenehanja veljavnosti
pogodbe, področje izvajanja dejavnosti (VZD),
obseg izvajanja zdravstvene dejavnosti (v %).

obratovalni čas, število zdravstvenih delavcev
z nižjo izobrazbo, zaposlenih v posamezni VZD
pri izvajalcu, število nezdravstvenih delavcev z
višjo, srednjo in nižjo izobrazbo, zaposlenih v
posamezni VZD pri izvajalcu, število ambulant
in ordinacij, število postelj, ločeno po namenu
uporabe, podatki o elektronskih naslovih in
telefonskih številkah izvajalca.

Evidenca nalezljivih bolezni
se povezuje z drugimi
zbirkami podatkov in
pridobiva podatke:
– Iz Centralnega registra
podatkov o pacientih:
EMŠO, številko
zdravstvenega zavarovanja,
bivališče, zaposlitev,
področje dela (poklic,
delodajalec, dejavnost
delodajalca), datum smrti;
– iz NIJZ 16: zaposlitev
in področje dela (za
zdravstvene delavce);
– iz NIJZ 46 Zdravniškega
poročila o umrli osebi:
datum smrti, neposredni in
osnovni vzrok smrti;
– iz NIJZ 8 Evidence
bolezni, ki zahtevajo
zdravljenje v bolnišnici:
podatke o hospitalizaciji,
– iz NIJZ 49 Registra
obveznikov za cepljenje in
izvajanja cepljenja: podatki
o cepljenju.

JZZ ter druge pravne in
NIJZ
fizične osebe v zdravstveni
dejavnosti, ne glede na
koncesijo – sprotno na NIJZ.

Podatke o zaposlitvi
zdravstvenih delavcev
sproti zagotavlja ZZZS.

Obrazec ali računalniški medij Trajno
ali posredovanje neposredno
preko povezovanja zbirk

«.

«.
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»
Namen
zbirke

Št.
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51. člen
V Prilogi 2 se v zbirki »1. eNapotnica in eNaročilo« druga
in tretja vrstica spremenita tako, da se glasita:
Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven zdravstvene
dejavnosti ter glede izvedbe zdravstvene storitve, na katero je bil napoten pacient.
Omogočanje naročanja pacientov v naročilne knjige.
Vodenje nacionalnega čakalnega seznama v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice.
Izmenjava podatkov za vodenje čakalnih seznamov pri izvajalcih.

Vsebina
zbirke

Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in
drugih stroškov s strani ZZZS.
Pacientovi identifikacijski in statusni podatki:
– osebno ime,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– spol,
– datum rojstva,
– EMŠO,
– ZZZS številka zavarovane osebe,
– podatki o zdravstvenem zavarovanju,
– kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov),
– davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov),
– podatek o smrti (dan, mesec, leto, ura),
– podatki o pooblaščeni osebi, ki jo določi pacient:
– osebno ime,
– EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO,
– ZZZS številka,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– razmerje do pacienta,
– kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov),
– davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov).
Podatki o napotitvi in naročilu:
– podatki o zdravniku napotovalcu, napotnem zdravniku in zdravniku, ki je storitev izvedel (osebno ime, številka
zdravstvenega delavca, status zdravnika, poklicna kvalifikacija z vrsto specializacije, kontaktni podatki),
– podatki o izvajalcih (izvajalec napotovalec in napotni izvajalec),
– podatki o osebi, ki je izvedla postopek naročanja na zdravstveno storitev (vključno s kontaktnimi podatki),
– podatki o osebi, ki je izvedla vpis podatkov o napotnici (vključno s kontaktnimi podatki).
Podatki o eNapotnici oziroma elektronski napotni listini:
– identifikatorji napotnice,
– statusi napotnice,
– datumi in ure sprememb statusov,
– povezava na predhodno napotnico,
– tip napotnice (enkratna, za določen čas),
– vrsta zdravstvene storitve,
– diagnoza po MKB,
– obseg pooblastila napotnemu zdravniku,
– razlog obravnave,
– stopnja nujnosti,
– prednostni kriteriji,
– kratka opredelitev problema,
– aktivni zdravstveni problemi (vključno z alergijami),
– opravljene diagnostične preiskave pred napotitvijo,
– ključne najdbe pri kliničnem pregledu,
– ključni nenormalni laboratorijski izvidi,
– potek dosedanjega zdravljenja,
– zdravila,
– elektronski podpisi oseb iz prejšnjega odstavka in informacijskih sistemov.
Podatki o naročilih v čakalnem seznamu:
– termin obravnave,
– enoten identifikator naročila,
– zaporedna številka vpisa pri izvajalcu,
– statusi naročila,
– datumi in ure sprememb statusov,
– podatki o predvidenem datumu izvedbe zdravstvene storitve,
– podatki o dejanskem datumu izvedbe zdravstvene storitve.
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Podatki o naročilih v naročilni knjigi:
– termin obravnave,
– enoten identifikator naročila,
– statusi naročila,
– datumi in ure sprememb statusov,
– način izvedbe zdravstvene storitve (npr. obisk, storitev na daljavo),
– podatki o osebi, ki je izvedla postopek naročanja na zdravstveno storitev (vključno s kontaktnimi podatki),
– podatek o načinu naročanja v naročilno knjigo.
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu
52. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16) se v 38. členu beseda
»prvem« nadomesti z besedo »drugem«.
7. Zakon o splošnem upravnem postopku
53. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se za 306. členom dodajo novi
ČETRTI A DEL, XVII.a poglavje in 306.a člen, ki se glasijo:
»ČETRTI A DEL
IZREDNI DOGODEK
XVII.a poglavje
VODENJE POSTOPKA OB IZREDNEM DOGODKU
306.a člen
(1) Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah
ali podobnih izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni
dogodek), ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank po
tem zakonu, omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje
posameznega organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi
začasne ukrepe, določene s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Z odlokom iz prejšnjega odstavka se določi začasne
ukrepe, organe, na katere se nanašajo, in čas veljavnosti
ukrepov.
(3) Glede na okoliščine izrednega dogodka se lahko določi eden ali več začasnih ukrepov, ki so nujni, primerni in
sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje
odločanja v upravnih zadevah:
– določitev krajevne pristojnosti enega ali več organov
državne uprave ali nosilcev javnega pooblastila iz državne
pristojnosti, če organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih pravilih, dlje časa ne more poslovati,
ali je zakonito poslovanje oteženo. Organ ali nosilec javnega
pooblastila, ki je krajevno pristojnost pridobil z odlokom, se
lahko dogovori z organom ali nosilcem javnega pooblastila, ki je
krajevno pristojen po splošnih pravilih, da prevzame odločanje
v že začetih zadevah;
– vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih
dneh;
– vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom in način ugotavljanja
istovetnosti vložnikov;
– omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu, razen
vlog, ki se po zakonu vložijo samo pri organu;
– omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih
zaradi varovanja zdravja udeležencev;
– omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa, kadar se stranki lahko
pošlje kopija dokumentov;
– določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki
ni varen elektronski predal po 86. členu tega zakona, če se
naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko seznani;

8405

«.

– podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s
posamičnim upravnim aktom, na zahtevo stranke, če obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno;
– podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, ki je
ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku za največ dva
meseca;
– prekinitev teka roka za uveljavitev procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, roka za uveljavljanje materialnih
pravic ter izpolnitev materialnih obveznosti, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje
obveznosti strank, razen v nujnih zadevah.
(4) Vročitev iz sedme alineje prejšnjega odstavka velja
za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če
naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali
ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik
odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema
dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti
ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali
drug dokument prejel in kdaj ga je prejel. Na odločbi, sklepu
ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan vročitve in
začetek teka roka. Vročitev v elektronski predal se opravi, če
je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s
tem soglašala.
(5) Šteje se, da gre za nujne zadeve iz desete alineje
tretjega odstavka tega člena, če je zaradi okoliščin izrednega
dogodka odločitev nujna in neodložljiva zlasti zaradi:
– varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (npr.
nujnega preživljanja fizične osebe);
– preprečevanja nevarnosti za življenje in zdravje ljudi,
za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje
večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode;
– odpravljanja posledic izrednega dogodka;
– nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja
države v času izrednega dogodka.
(6) Ukrepi se odredijo za toliko časa, kolikor traja izredni
dogodek, vendar ne za več kot tri mesece. Če izredni dogodek
traja dlje kot tri mesece, se veljavnost začasnih ukrepov lahko
podaljša, vendar vsakič najdlje za tri mesece. Vlada mesečno
preverja okoliščine izrednega dogodka in upravičenost začasnih ukrepov.
(7) Državni organi, razen organov državne uprave, in
samoupravne lokalne skupnosti lahko vladi predlagajo sprejem
ali prenehanje ukrepov iz tretjega odstavka tega člena. Vlada
na predlog ni vezana.
(8) Organi o uveljavitvi začasnih ukrepov obvestijo stranke na javno dostopnem mestu in na spletni strani. O podaljšanju rokov v posamičnih upravnih zadevah se odloči s sklepom.
(9) V odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se
določi rok, se stranko opozori o prekinitvi ali teku roka v skladu
z deseto alinejo tretjega odstavka tega člena. Če je bil ukrep
prekinitve teka roka sprejet po izdaji odločbe, sklepa ali drugega dokumenta, se stranko nemudoma obvesti, če tek roka
zaradi nujnosti zadeve ni prekinjen.«.
8. Zakon o nalezljivih boleznih
54. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) se
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v 57. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»Če je v primeru prekrška iz 14. točke prvega odstavka
tega člena, za katerega se kaznuje posameznik, ki organizira
zbiranje ljudi v nasprotju s predpisom, s katerim je določen
ukrep prepovedi oziroma omejevanja zbiranja ljudi na javnem
kraju na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena tega
zakona, narava prekrška posebno huda zaradi povzročitve
nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi v času, ko je zbiranje
ljudi prepovedano zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni,
se posameznik kaznuje z globo od 1.200 do 12.000 eurov.«.
9. Zakon o prekrških
55. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) se v 17. členu v šestem odstavku za besedilom »najhujše kršitve« doda
besedilo »s področja varovanja zdravja ljudi,«, za besedilom
»katerih narava je posebno huda zaradi« pa se doda besedilo
»nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi,«.
TRETJI DEL
ODSTOP OD DOLOČB DOLOČENIH ZAKONOV
1. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev
56. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni
list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu:
ZIUOPOK) banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe v skladu z določbami 2. in 3. člena
ZIUOPOK, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za
katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do druge razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki
je začela veljati 19. oktobra 2020 (v nadaljnjem besedilu: druga
epidemija virusa), še niso zapadle v plačilo.
(2) Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti
iz kreditne pogodbe za obdobje do 31. januarja 2021 v skladu
z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK, kar velja tudi za kreditne
pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti tega
zakona.
(3) Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK
naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne
pogodbe najpozneje do 31. decembra 2020.
(4) Ne glede na četrto alinejo drugega odstavka 2. člena
ZIUOPOK lahko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne
pogodbe na banko naslovi tudi fizična oseba, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in ni državljan Republike
Slovenije.
(5) Ne glede na prvo in drugo alinejo četrtega odstavka
2. člena ZIUOPOK kreditojemalec vlogi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe priloži izjavo, da ima na dan vložitve vloge za odlog poravnane zapadle obveznosti iz naslova
obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan
vložitve vloge za odlog v situaciji, ko ji je v skladu z določbami
zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.
(6) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Vlada) lahko s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, ta ukrep podaljša še za obdobje 12 mesecev.
57. člen
Ne glede na prvi odstavek 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
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št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu:
ZIUZEOP) Republika Slovenija kot porok odgovarja banki iz
prvega odstavka 2. člena ZIUOPOK za izpolnitev obveznosti
kreditojemalcev za kreditne pogodbe iz prvega in drugega
odstavka prejšnjega člena v skladu s 65. členom ZIUZEOP.
2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2020 in 2021
58. člen
(1) Ne glede na 3. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20,
v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021) se v letu 2020, zaradi izjemnih okoliščin, izplača celotni znesek načrtovanih sredstev v
finančnem načrtu Ministrstva za obrambo za izvedbo aktivnosti
oziroma dejavnosti nevladnih organizacij na področju vojnih
veteranov.
(2) Ne glede na 3. in 5. točko prvega odstavka in tretji
odstavek 33. člena ZIPRS2021 sme občina v letu 2020 zaradi
izjemnih okoliščin izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev
za izvedbo aktivnosti oziroma dejavnosti nevladnih organizacij.
Šteje se, da so sredstva porabljena upravičeno, če bo prejemnik sredstev posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev
do 31. decembra 2021.
(3) Izplačila iz prejšnjega odstavka so dovoljena, če nevladne organizacije dogovorjene aktivnosti oziroma dejavnosti
izvedejo do konca leta 2021.
3. Zakon o urejanju trga dela
59. člen
(1) Ne glede na 64. člen Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19; v nadaljnjem
besedilu: ZUTD) miruje pravica do denarnega nadomestila tudi
iskalcu zaposlitve, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen
čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19.
(2) Ta ukrep velja do 31. decembra 2020. Vlada lahko
ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep
o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
60. člen
(1) Ne glede na omejitve glede začasnega ali občasnega
dela iz prvega in drugega odstavka 27.c člena ZUTD lahko
upokojeni pravosodni policist v Upravi Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij opravlja delo v obsegu največ
120 ur v koledarskem mesecu, v primerih povečanega obsega
dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in
omejevanja okužbe COVID-19.
(2) Upokojeni pravosodni policist, ki sklene pogodbo o
začasnem opravljanju dela v Upravi Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij, opravlja dela in naloge pravosodnega policista s polnimi pooblastili, ki so določena v zakonu,
ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
(3) Ne glede na letno omejitev dohodka v koledarskem
letu iz tretjega odstavka 27.c člena ZUTD seštevek dohodkov
za opravljeno začasno delo ne sme presegati 12.600 eurov v
koledarskem letu.
(4) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
61. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 13. člena ZUTD se kot
primerna zaposlitev šteje tudi zaposlitev, ki ni določena z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu.
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(2) Ne glede na tretji odstavek 13. člena ZUTD se brezposelni osebi lahko ponudi primerna zaposlitev od dneva prijave
v evidenco brezposelnih oseb dalje.
(3) Ukrep iz tega člena velja do 30. junija 2021. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev,
najdlje do 31. decembra 2021.
4. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
62. člen
(1) Ne glede na 33. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16,
61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu:
ZUPJS) se pravice iz javnih sredstev, ki se iztečejo v mesecu,
ko je razglašena epidemija, s tem zakonom podaljšujejo za čas
enega meseca, dokler traja epidemija.
(2) Ne glede na 42.a in 42.b člen ZUPJS center za socialno delo do 31. decembra 2021 ni dolžan ves čas trajanja
letnih pravic iz javnih sredstev po uradni dolžnosti spremljati
spremembe vrste periodičnega dohodka. O spremembi vrste
periodičnega dohodka, ki vpliva na spremembo odločbe in jo je
sporočil upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev, center
za socialno delo na novo odloči s prvim dnem naslednjega
meseca po prejemu obvestila o spremembi.
5. Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
63. člen
Ne glede na določbo sedmega odstavka 7. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list
RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) se do 31. maja 2021
dokumenti v postopku vrednotenja izobraževanja, vključno z
izdanim mnenjem, lahko vročajo prosilcu po elektronski poti
brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto prosilca
mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
6. Zakon o socialno varstvenih prejemkih
64. člen
(1) Ne glede na 34. člen Zakona o socialno varstvenih
prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15,
88/16, 31/18 in 73/18; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) roki za
izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, ki so se iztekli v času razglašene epidemije, začnejo
znova teči s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem je bila
preklicana epidemija.
(2) Za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč in oseb, ki se upoštevajo
poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in ZSVarPre, se v času
razglašene epidemije premoženje, razen prihranki in vrednostni
papirji, ne upoštevajo.
7. Zakon o splošnem upravnem postopku
65. člen
Ne glede na 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se vloga za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanje sprememb
okoliščin v zvezi z izvrševanjem pravic in vloge po zakonu, ki
ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, ki so vložene
v času razglašene epidemije, lahko obravnavajo, če so vložene
po elektronski poti in niso podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, če ni dvoma, kdo jih je vložil.
8. Zakon o davku na dodano vrednost
66. člen
(1) Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno be-
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sedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19
in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) so, od 1. novembra
2020 do 30. aprila 2021, dobave zaščitne in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: blago), vključno s pridobitvami
tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga
določi Vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev
in davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV),
ob uvozu, v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne
3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila
DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103 I z dne 3. 4.
2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU)
2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (EU)
2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV
za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 359 z dne 29. 10. 2020,
str. 8), oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, če so
kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
a) blago je namenjeno za:
– brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo,
s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali
– brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo,
pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz
točke b) tega odstavka;
b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji,
organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi
organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo
ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali
blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga
oseba za račun teh organov in organizacij.
(2) Blaga, za katerega je oprostitev DDV določena v drugi
alineji točke a) prejšnjega odstavka, ni dovoljeno odtujiti, dati
v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge
namene, razen za namene spopadanja z epidemijo oziroma opravljanja zdravstvene dejavnosti, dokler DDV ni plačan.
DDV v tem primeru obračuna in plača subjekt iz druge alineje
točke a) prejšnjega odstavka po stopnji, ki za to blago velja po
ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi.
(3) Organi in organizacije iz točke b) prvega odstavka
tega člena, ki blaga z oprostitvijo plačila DDV po tem členu ne
uporabljajo za namene, za katere velja oprostitev plačila DDV
na podlagi točke a) prvega odstavka tega člena, so dolžni obračunati in plačati DDV po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1
na dan, ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost
obračuna DDV po ZDDV-1.
(4) Če blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo
več pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve
plačila DDV in se blago brezplačno prenese na organizacijo,
ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve plačila DDV po
tem členu, je oprostitev plačila DDV odobrena še naprej, pod
pogojem, da organizacija, na katero je bilo blago preneseno,
uporablja blago za namene iz točke a) prvega odstavka tega
člena.
(5) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV
po tem členu, se mora na računu sklicevati na člen tega zakona, ki določa oprostitev plačila DDV in razpolagati z izjavo
kupca, da je blago namenjeno uporabi iz točke a) prvega odstavka tega člena.
(6) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV
po tem členu, mora davčnemu organu predložiti poročilo o
opravljenih dobavah blaga iz prvega odstavka tega člena,
ki vsebuje naslednje podatke: identifikacijsko številko za namene DDV, naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, zaporedno številko,
davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana
za namene DDV, osebe iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki je upravičena do oprostitve plačila DDV, tarifno oznako
kombinirane nomenklature carinske tarife blaga, ter vrednost,
vrsto in količino blaga.
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(7) Davčni zavezanec poročilo iz prejšnjega odstavka
sestavi za koledarski mesec in ga predloži davčnemu organu v
elektronski obliki prek sistema eDavki najpozneje do zadnjega
delovnega dne za pretekli koledarski mesec.
(8) Davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo tega zakona
od dobav blaga ali pridobitev blaga znotraj Evropske unije,
obračunal DDV za blago, ki je oproščeno plačila DDV v skladu
s prvim odstavkom tega člena, lahko znižanje obračunanega
DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih obdobij za dobave
blaga, opravljene od 1. novembra 2020 dalje, vključi v obračun
DDV za davčno obdobje, v katerem je popravil tak račun.
(9) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka podatke o
dobavah, za katere je uveljavljal znižanje obračunanega DDV,
vključi v poročilo iz šestega odstavka tega člena.
(10) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila
DDV po tem členu, mora voditi evidence o transakcijah v okviru
te ureditve tako, da je davčnemu organu omogočen nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem DDV.
9. Zakon o davčnem postopku
67. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 102. člena in prvi odstavek 110. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13
– ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14
– ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19,
66/19 in 145/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)
lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov
za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov
v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi
izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
(2) Davčni organ lahko ne glede na peti odstavek 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog za čas do dveh let oziroma dovoli
plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v
obdobju 24 mesecev zaradi epidemije tudi za akontacije davka
ali davčni odtegljaj.
(3) Davčni organ odloči o odlogu oziroma plačilu davkov
ali prispevkov po tem členu v osmih dneh od dneva prejema
vloge.
(4) Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s prvim odstavkom
tega člena in če zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega obroka davka ali prispevkov, z dnem zapadlosti
neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani
obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo
davka ali prispevkov, zavezanca za davek opozori na posledice
zamude.
(5) Davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti.
68. člen
(1) Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo
davka ali prispevkov oziroma dovoljeno obročno plačilo davka
ali prispevkov v skladu s tem zakonom, se za odloženi znesek
davka ali prispevkov oziroma neplačane davke ali prispevke
(vključno z zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo obresti.
(2) Za čas, ko je zavezancu za davek – fizični osebi odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka v
skladu s 101. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi znesek
davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.
(3) Za čas, ko je zavezancu za davek, ki ni fizična oseba, odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo
davka v skladu s 102. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi
znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi
obrestmi) ne zaračunajo obresti.
69. člen
Če ta zakon ne določa drugače, se v zvezi z ukrepi iz
67. in 68. člena tega zakona uporabljajo določbe ZDavP-2.
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70. člen
Ukrepi iz 67. in 68. člena tega zakona veljajo do 31. decembra 2020. Vlada lahko te ukrepe podaljša še za obdobje
šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Zakon o gospodarskih družbah
71. člen
Ne glede na drugi odstavek 292. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1)
lahko v času trajanja epidemije COVID-19 člani organov vodenja ali nadzora sodelujejo na skupščini prek prenosa slike
in tona, če gre za skupščino, ki poteka s pomočjo elektronskih
sredstev v skladu z 72. členom tega zakona, ali virtualno skupščino v skladu s 73. členom tega zakona.
72. člen
(1) Ne glede na četrti in peti odstavek 297. člena ZGD-1
lahko poslovodstvo s soglasjem organa nadzora v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ali
glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih
sredstev brez fizične prisotnosti (v nadaljnjem besedilu: elektronska skupščina), tudi če statut družbe postopka elektronske
skupščine ne določa. Udeležba in glasovanje sta odvisna samo
od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do
mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.
(2) Poslovodstvo določi pravila postopka elektronske
skupščine iz prejšnjega odstavka.
(3) Pravila postopka se javno objavijo na mestih, kjer je
družba dolžna objaviti sklic skupščine, najpozneje do dneva
sklica skupščine.
73. člen
(1) Ne glede na določbe ZGD-1, ki urejajo sklic in izvedbo
skupščine delniške družbe kot skupščine s fizično prisotnostjo
delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb, lahko poslovodstvo s soglasjem organa nadzora odloči, da se skupščina izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb (v nadaljnjem
besedilu: virtualna skupščina), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da družba zagotovi prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
– da družba zagotovi pogoje za ugotavljanje identitete
delničarjev ali njihovih pooblaščencev,
– da je glasovanje delničarjev ali njihovih pooblaščencev
na skupščini možno z uporabo elektronskih sredstev, ter da
so zagotovljeni pogoji za varno elektronsko komuniciranje in
– da lahko delničarji uresničujejo delničarjevo pravico
do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 z uporabo elektronskih
sredstev, če ni v tretjem odstavku tega člena določeno drugače.
(2) Delničarji, ki so uresničevali glasovalno pravico v skladu s tem členom, imajo pravico izpodbijanja sklepov skupščine,
ne glede na to, da na elektronski ali virtualni skupščini družbe
niso takoj obvestili o nameravani tožbi, kot to določa prvi odstavek 397. člena ZGD-1.
(3) Poslovodstvo presodi, na katera vprašanja delničarjev,
ki so predložena družbi v skladu s tem členom zaradi uresničevanja delničarjeve pravice do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1, in na kakšen način bo družba nanje odgovorila. Poslovodstvo lahko v sklicu skupščine določi, da morajo delničarji
predložiti družbi vprašanja z uporabo elektronskih sredstev
najpozneje dva dneva pred skupščino.
(4) Poslovodstvo določi pravila postopka virtualne skupščine iz prvega in tretjega odstavka tega člena in jih objavi v
skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
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74. člen
(1) Ne glede na drugi odstavek 304. člena ZGD-1 se v
zapisniku elektronske ali virtualne skupščine navede tudi način
ugotovitve vsebine glasov.
(2) Predsednik skupščine lahko na daljavo podpiše zapisnik virtualne skupščine z elektronskim podpisom, z naprednim
elektronskim podpisom ali žigom, ki temelji na kvalificiranem
potrdilu za elektronski podpis ali žig, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom ali žigom.
(3) Identiteto na virtualni ali elektronski skupščini prisotnih
ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov preveri oseba,
ki je sklicala skupščino, ali predsednik skupščine.
75. člen
(1) Ne glede na drugi stavek šestega odstavka in sedmi
odstavek 308. člena ZGD-1 lahko delničarji za zastopanje na
elektronski ali virtualni skupščini imenujejo pooblaščenca v
skladu s šestim odstavkom 308. člena ZGD-1 z uporabo elektronskih sredstev. Delničarji lahko pooblastilo na enak način
prekličejo kadar koli.
(2) Ne glede na sedmi in osmi odstavek 308. člena ZGD-1
poslovodstvo podrobneje določi in na mestih, kjer je družba
dolžna objaviti sklic skupščine, najpozneje do dneva sklica
skupščine javno objavi:
1. način posredovanja dokazila o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev in
2. način uresničevanja glasovalne pravice na elektronski
ali virtualni skupščini.
76. člen
(1) Ne glede na deveti odstavek 308. člena ZGD-1 lahko
poslovodstvo družbe s soglasjem organa nadzora v sklicu
skupščine določi, da lahko delničarji glasujejo tudi po pošti pred
zasedanjem skupščine. Glasovanje po pošti je lahko odvisno
samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje
identitete delničarjev, in do mere, sorazmerne za uresničevanje
tega cilja.
(2) Poslovodstvo podrobneje določi in na mestih, kjer je
družba dolžna objaviti sklic skupščine, najpozneje do dneva
sklica skupščine v skladu s tem zakonom javno objavi pravila
postopka glasovanja po pošti.
77. člen
(1) Izpodbijanje sklepa, sprejetega na elektronski ali virtualni skupščini, ne more temeljiti na kršitvi pravic, ki so posledica
tehničnih motenj pri uporabi tehničnih sredstev, razen če so
tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na
strani družbe, ki je sklicala skupščino.
(2) Sklepa skupščine, sprejetega na virtualni skupščini, ni
mogoče izpodbijati iz razloga po drugem odstavku 395. člena
ZGD-1 zgolj zaradi omejitve delničarjeve pravice do obveščenosti v skladu s 73. členom tega zakona, ki je posledica izvedbe
virtualne skupščine.
78. člen
(1) Določbe tega zakona o elektronski in virtualni skupščini ter uresničevanju glasovalne pravice se smiselno uporabljajo
tudi za komanditno delniško družbo in evropsko delniško družbo, ter za ločeno zasedanje in ločeno glasovanje iz 313. člena
ZGD-1.
(2) Določbe 71. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za nadzorni svet družbe z omejeno odgovornostjo.
(3) Določbe 74. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za notarski zapisnik elektronske ali virtualne skupščine
družbe z omejeno odgovornostjo.
79. člen
Ne glede drugi odstavek 507. člena ZGD-1 lahko družbeniki, ki imajo večino glasov v skladu s prvim odstavkom
506. člena ZGD-1, s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne
opravi. V tem primeru družbeniki sporočijo svoje glasove po-

Št.

175 / 27. 11. 2020 /

Stran

8409

slovodji pisno, telefonsko, telegramsko ali z uporabo podobnih
tehničnih sredstev.
80. člen
Ne glede na določbe ZGD-1 se lahko skupščina, ki je bila
sklicana pred uveljavitvijo tega zakona, izvede kot elektronska
ali virtualna skupščina v skladu s tem zakonom. Družba najpozneje sedmi dan pred zasedanjem skupščine obvesti delničarje
in osebe iz prvega odstavka 299. člena ZGD-1 o spremembi
sklica skupščine in javno objavi pravila postopka iz drugega
odstavka 72. člena ali četrtega odstavka 73. člena tega zakona
ter drugega odstavka 75. člena in drugega odstavka 76. člena
tega zakona na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic
skupščine.
81. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za skupščine, sklicane v času epidemije COVID-19.
11. Zakon o zadrugah
82. člen
(1) V vabilu na občni zbor iz 21. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljnjem besedilu: ZZad) se v času, ko zaradi razglašene
epidemije veljajo ukrepi, ki omejujejo združevanje ljudi, lahko
določi, da člani na občnem zboru lahko sodelujejo in glasujejo
s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (v
nadaljnjem besedilu: elektronski občni zbor), čeprav zadružna
pravila takšne oblike občnega zbora ne določajo.
(2) Upravni odbor oziroma predsednik zadruge pripravi
pravila postopka za občni zbor iz prejšnjega odstavka, jih priloži
vabilu na občni zbor in jih predlaga v sprejem kot spremembo
zadružnih pravil.
83. člen
(1) V primeru elektronskega občnega zbora sta udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so
potrebne za ugotavljanje identitete članov občnega zbora ter
varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne
za uresničitev tega cilja.
(2) Ne glede na 25. člen ZZad se v zapisniku elektronskega občnega zbora navede tudi način ugotovitve vsebine glasov,
zapisnik pa se podpiše z elektronskim podpisom.
12. Zakon o notariatu
84. člen
(1) Ne glede na tretji odstavek 69. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo,
33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) mora notar preveriti identiteto osebe, ki je sklicala virtualno skupščino, in predsednika te
skupščine. Identiteto lahko preveri tudi na podlagi kvalificiranega potrdila za elektronski podpis ali žig.
(2) Ta člen se uporablja za skupščine, sklicane v času
epidemije COVID-19.
13. Zakon o javnih uslužbencih
85. člen
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 149. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E
in 40/12 – ZUJF) o omejitvi glede oddaljenosti kraja opravljanja
dela, lahko generalni direktor Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij, v primeru izpada kadrovskih
zmogljivosti zaradi posledic COVID-19 ali v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja
širjenja in omejevanja okužbe COVID-19, zaposlenemu odredi
opravljanje dela v drugem zavodu za prestajanje kazni zapora
ali v prevzgojnem domu, ki je oddaljen od trenutnega kraja
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opravljanja dela več kot 70 km (v nadaljnjem besedilu: začasna
premestitev).
(2) Na podlagi prejšnjega odstavka se zaposlenega začasno premesti na delovno mesto, za katero izpolnjuje predpisane pogoje in za katero se zahteva najmanj enaka vrsta in
raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katero
ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(3) Zaposlenemu, ki je začasno premeščen in se želi
nastaniti v drugem kraju, delodajalec zagotovi brezplačno nastanitev. Zaposleni, ki je začasno premeščen, je upravičen do
dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke njegove osnovne
plače.
(4) Ne glede na 39. člen Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19, 28/19 in 66/19) se plačila stroškov nastanitve, ki jih
plačuje delodajalec, ne štejejo za boniteto.
(5) Zaposleni ima v času začasne premestitve pravico do
plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. Če
je plača na delovnem mestu, na katerega je zaposleni začasno
premeščen, ugodnejša, ima pravico do višje plače.
(6) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki
urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela,
se dodatek iz tretjega odstavka tega člena ne všteva v osnovo
za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.
(7) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. Zakon o računovodstvu
86. člen
(1) Ne glede na 36. člen Zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) se v javnih
zdravstvenih zavodih in socialno varstvenih zavodih, kjer zaradi
razglašene epidemije in izrednih razmer, povezanih z obvladovanjem COVID-19, ne bo mogoče opraviti popisa osnovnih
sredstev in drobnega inventarja do 31. decembra 2020, v
bilanci stanja na dan 31. decembra 2020 izkaže knjižno stanje
OS in DI brez uskladitve z dejanskim stanjem.
(2) Dejanski redni letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020 se izvede takoj, ko epidemiološke
razmere to dopuščajo, oziroma najpozneje do 30. junija 2021.
15. Zakon o prekrških
87. člen
(1) Ne glede na tretji odstavek 19.a člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 –
odl. US in 73/19 – odl. US), rok za opravo dela v splošno korist
ne teče v času, ko storilec naloženega števila ur ne more opravljati zaradi objektivnih razlogov, ki so nastali zaradi epidemije
COVID-19, po prenehanju objektivnih razlogov pa teče dalje.
(2) Objektivni razlogi zaradi epidemije COVID-19 iz prvega odstavka tega člena so:
– nezmožnost zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi
oseba opravljala delo v splošno korist,
– začasna prekinitev sodelovanja izvajalca z osebo zaradi
epidemije COVID-19,
– nezmožnost napotitve osebe na opravljanje zdravniškega pregleda, ki je pogoj za izvrševanje dela v splošno korist,
– nezmožnost prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza, kadar je oseba od takšne vrste prevoza odvisna in
– zaradi bolezni COVID-19 osebe.
(3) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja
svetovalec pristojne probacijske enote in o tem v poročilu obvesti sodišče. Ukrep iz tega člena velja najdlje do 31. decembra
2020. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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16. Kazenski zakonik
88. člen
(1) Ne glede na osmi odstavek 86. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) rok za opravo
dela v splošno korist ne teče v času, ko obsojenec naloženega
števila ur ne more opravljati zaradi objektivnih razlogov, ki so
nastali zaradi epidemije COVID-19, po prenehanju objektivnih
razlogov pa teče dalje.
(2) Objektivni razlogi zaradi epidemije COVID-19 iz prvega odstavka tega člena so:
– nezmožnost zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi
oseba opravljala delo v splošno korist,
– začasna prekinitev sodelovanja izvajalca z osebo zaradi
epidemije COVID-19,
– nezmožnost napotitve osebe na opravljanje zdravniškega pregleda, ki je pogoj za izvrševanje dela v splošno korist,
– nezmožnost prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza, kadar je oseba od takšne vrste prevoza odvisna in
– zaradi bolezni COVID-19 osebe.
(3) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja
svetovalec pristojne probacijske enote in o tem v poročilu obvesti sodišče. Ukrep iz tega člena velja najdlje do 31. decembra
2020. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom
največ za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa
Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. Zakon o kazenskem postopku
89. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 161.a člena Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US,
65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl.
US in 89/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZKP) rok za
opravo dela v splošno korist ne teče v času, ko osumljenec
naloženega števila ur ne more opravljati zaradi objektivnih razlogov, ki so nastali zaradi epidemije COVID-19, po prenehanju
objektivnih razlogov pa teče dalje.
(2) Objektivni razlogi zaradi epidemije COVID-19 iz prvega odstavka tega člena so:
– nezmožnost zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi
oseba opravljala delo v splošno korist,
– začasna prekinitev sodelovanja izvajalca z osebo zaradi
epidemije COVID-19,
– nezmožnost napotitve osebe na opravljanje zdravniškega pregleda, ki je pogoj za izvrševanje dela v splošno korist,
– nezmožnost prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza, kadar je oseba od takšne vrste prevoza odvisna in
– zaradi bolezni COVID-19 osebe.
(3) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja
svetovalec pristojne probacijske enote in o tem v poročilu
obvesti državnega tožilca. Ukrep iz tega člena velja najdlje do
31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša
s sklepom največ za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
90. člen
(1) Ne glede na šesti odstavek 162. člena ZKP rok za
opravo dela v splošno korist ne teče v času, ko osumljenec
naloženega števila ur ne more opravljati zaradi objektivnih razlogov, ki so nastali zaradi epidemije COVID-19, po prenehanju
objektivnih razlogov pa teče dalje.
(2) Objektivni razlogi zaradi epidemije COVID-19 iz prvega odstavka tega člena so:
– nezmožnost zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi
oseba opravljala delo v splošno korist,
– začasna prekinitev sodelovanja izvajalca z osebo zaradi
epidemije COVID-19,
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– nezmožnost napotitve osebe na opravljanje zdravniškega pregleda, ki je pogoj za izvrševanje dela v splošno korist,
– nezmožnost prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza, kadar je oseba od takšne vrste prevoza odvisna in
– zaradi bolezni COVID-19 osebe.
(3) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja
svetovalec pristojne probacijske enote in o tem v poročilu
obvesti državnega tožilca. Ukrep iz tega člena velja najdlje do
31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša
s sklepom največ za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
(6) Odločbe in sklepi iz tega člena se vročajo z navadno
vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva
odpreme, navedenega na odločbi in sklepu oziroma na posamičnem aktu.
(7) Stranka lahko pisno obvesti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, da odločbe ali
sklepa ni prejela, v 30 dneh od datuma, do katerega morajo biti
izdane odločbe za posamezen ukrep. V tem primeru se stranki
odločba ali sklep vroči z osebno vročitvijo.

18. Zakon o kmetijstvu

19. Zakon o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti

91. člen
(1) Ne glede na 143. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zaradi preprečitve širjenja
COVID-19, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona izvede
posodobitev podatkov o grafičnih enotah rabe (v nadaljnjem
besedilu: GERK) iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) z vsemi razpoložljivimi podatki in v skladu
s pravili vrisa, za ukrepe skupne kmetijske politike v letu 2021,
pri čemer se izpis iz RKG nosilcu kmetijskega gospodarstva
ne izda.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko od 31. januarja 2021 preveri stanje svojih GERK in stanje morebitnih
drugih napak v RKG z vnosom svoje KMG-MID številke na
spletnem pregledovalniku http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
oziroma z veljavnim osebnim spletnim certifikatom v eRKG na
spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/eRKG/. V eRKG so
dostopni novi izpisi iz RKG.
(3) Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s
posodobitvijo podatkov iz tega člena, lahko dejansko stanje
svojih GERK uredi na pristojni upravni enoti.
92. člen
(1) Ne glede na četrti odstavek 54. člena ZKme-1 lahko
stranka zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami
COVID-19, vloži še dva dodatna obrazložena zahtevka za
spremembo obveznosti iz prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Stranka lahko z zahtevkom iz prejšnjega odstavka
predlaga izpolnitev spremenjene obveznosti do predpisanih
končnih rokov iz predpisov, ki urejajo ukrepe iz programa
razvoja podeželja, in sicer tudi po končnem roku določenem v
posameznem javnem razpisu.
(3) Stranka lahko vloži zahtevek iz tega člena do 31. decembra 2021.
93. člen
(1) Ne glede na določbe ZKme-1 se za ukrepe iz 116. člena tega zakona odločbe izdajo na podlagi podatkov iz uradnih
evidenc, če je za posamezni ukrep tako določeno v predpisu.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka
najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona odpremi
informativno odločbo.
(3) Če upravičenec ugotovi, da je izračun v informativni
odločbi iz prejšnjega odstavka nepravilen, lahko v 15 dneh od
vročitve odločbe vloži ugovor. Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja preveri navedbe upravičenca
in izda odločbo.
(4) Če upravičenec zoper informativno odločbo iz drugega
odstavka tega člena ne ugovarja, postane informativna odločba
dokončna. Šteje se tudi, da se je upravičenec odpovedal pravici
do pritožbe.
(5) Upravičenec lahko v 15 dneh od vročitve odločbe iz
tretjega odstavka tega člena vloži pritožbo na Ministrstvo za

94. člen
(1) Ne glede na določbo 62. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1)
se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni
opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je
bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije
COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske
dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020
dalje, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.
(2) O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali
njenega dela iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik oziroma
predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvira in sicer, da:
– najemnik dne 31. decembra 2019 ni bil podjetje v
težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU;
– skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v
skladu s točko 3.1 Začasnega okvira, 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, vsi
navedeni zneski pa morajo biti izraženi kot bruto zneski pred
odbitkom davkov ali drugih dajatev;
– skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov,
ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne presega omejitev,
določenih v prejšnji alineji;
– ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve
pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe
relevantnih aktov Evropske komisije.
(3) Minister, pristojen za sistemsko urejanje ravnanja s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, določi postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za
oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po tem členu
s pravilnikom.
95. člen
(1) Ne glede na določbo 62. člena ZSPDSLS-1 se uporabnikom športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti,
ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni onemogočena ali pa je bistveno otežena uporaba športnih objektov
in površin za šport v naravi, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v
obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi uporaba ni bila dopustna ali pa je bila bistveno otežena, to je od vključno 19. oktobra
2020 dalje, ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja
ali v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti obveznosti ali
del obveznosti iz najemnega razmerja. Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila
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v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi
določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine (v nadaljnjem besedilu: najemnina).
(2) Do oprostitve plačila najemnine iz prejšnjega odstavka so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki
ureja šport, razen športna društva in športne zveze Slovencev
v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
(3) Do upravičenosti do oprostitve plačila najemnine iz
prvega odstavka tega člena odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje
proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
(4) Minister, pristojen za sistemsko urejanje ravnanja s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, določi postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za
oprostitev plačila najemnine po tem členu s pravilnikom.
20. Zakon o pacientovih pravicah
96. člen
Ne glede na prvi in drugi odstavek 59. člena Zakona o
pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) roki za
vložitev prve zahteve v času razglašene epidemije ne tečejo.
21. Energetski zakon
97. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 535. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE; v nadaljnjem besedilu:
EZ-1) se za načrtovane proizvodne naprave na obnovljive vire
energije, ki ne presegajo 125 MW nazivne električne moči,
ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki ne presegajo
200 MW nazivne električne moči, za katere je bila na podlagi
535. člena EZ-1 omogočena prijava projekta na javni poziv
agencije za vstop v podporno shemo in jim je agencija izdala
sklep o potrditvi projekta pred uveljavitvijo tega zakona, rok za
pridobitev deklaracije za proizvodno napravo podaljša za dve
leti, tako da se izteče sedem let od vročitve sklepa o potrditvi
projekta.
22. Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
98. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13
– ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ,
64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) je z
obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje enega od
staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti
otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno
18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in
potrebuje 24-urno nego ter oskrbo.
(2) Ne glede na tretji odstavek 44.c člena ZZVZZ zavarovana oseba ni upravičena do povračila stroškov zdravstvenih
storitev, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v Republiki
Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije, za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z
bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do
starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka
s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo.
(3) Ne glede na prvi odstavek 29. člena ZZVZZ gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela zavarovancem, na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne
zdravniške komisije, od prvega dne zadržanosti od dela tudi
zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z
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bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do
starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka
s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo.
Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od
dela zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu
z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje. Nadomestilo iz
tega odstavka se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo
med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega družinskega člana.
(4) Ukrepi iz tega člena veljajo do 31. decembra 2021.
23. Zakon o urejanju prostora
in Zakon o kmetijskih zemljiščih
99. člen
(1) Ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka
278. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) občini ni treba ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih
območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar
se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč
v obsegu več kot 10 ha.
(2) Ne glede na določbe četrtega odstavka 3.č člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naroči izdelavo strokovnih
podlag, ko je iz prostorskega informacijskega sistema v skladu
z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno, da je bil
sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz
katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha,
v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo
tudi za spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov,
za katere je občina že pred uveljavitvijo tega zakona sprejela
sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta na podlagi
ZUreP-2.
(4) Določbe tega člena veljajo za tiste spremembe in
dopolnitve občinskega prostorskega načrta, za katere občina
sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta do 31. decembra 2021.
100. člen
Ne glede na določbe ZUreP-2 se javna razgrnitev in
obravnava prostorskih aktov v času epidemije COVID-19 lahko
izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo
s pomočjo elektronskih sredstev.
24. Zakon o javnem naročanju
101. člen
Ne glede na določbo a) točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik
od uveljavitve tega zakona do 15. aprila 2021 kot zadosten
dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva
izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz
razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s
SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma
do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik,
kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko
naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega
registra, ki ni starejši od štirih mesecev.
25. Zakon o delovnih razmerjih
102. člen
(1) Ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15
– ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS
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in 81/19) delodajalec pred začetkom dela delavca na domu
obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o:
– podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka
in dejavnost, ki jo opravlja),
– podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo
na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta
dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna
sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa
opravljanja dela na domu),
– morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri
opravljanju dela na domu.
(2) Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije,
obvestilo iz prejšnjega odstavka vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga
upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
26. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19
103. člen
(začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb
in povračilo stroškov testiranja)
(1) Ne glede na osmi odstavek 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) zaposleni
v času začasne razporeditve k drugemu izvajalcu prejema
plačo in povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega
razmerja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi. Sredstva za financiranje stroškov delodajalca iz
prejšnjega stavka in dodatka iz petega in sedmega odstavka
55. člena ZZUOOP se delodajalcu povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev se z dokazili
vložijo pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, če je delodajalec
izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri ministrstvu, pristojnem
za socialne zadeve, če je delodajalec izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo.
(2) Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil iz prejšnjega
odstavka določi minister, pristojen za zdravje, oziroma minister,
pristojen za socialno varstvo.
(3) Izvajalec iz prvega odstavka 55. člena ZZUOOP zagotovi za svoje zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo pri
njegovem delu, razen za tiste, za katere je z drugim predpisom
urejeno drugače, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
Sredstva za testiranje se sofinancirajo iz proračuna Republike
Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev se z dokazili vložijo
pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, če gre za izvajalca zdravstvene dejavnosti, ali pri ministrstvu, pristojnem za socialne
zadeve, če gre za izvajalca socialno varstvene storitve institucionalno varstvo.
(4) Podrobnejša merila za sofinanciranje sredstev za testiranje iz prejšnjega odstavka določi minister za zdravje, način
izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za
zdravje, oziroma minister, pristojen za socialno varstvo.
(5) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja do 31. decembra 2021, ukrep iz tretjega odstavka tega člena pa velja
za obdobje razglašene epidemije od 19. oktobra do preklica
epidemije.
104. člen
(delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene
na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile
zaradi obveznosti varstva otroka)
(1) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek 93. člena
ZZUOOP upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek,
ki zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karan-
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tene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti
in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:
– samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na
podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B,
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17,
28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
– družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma
ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in
je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
– kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi
17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.
(2) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi
karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih
programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč
spremljevalca.
(3) Upravičencu iz prvega odstavka tega člena se izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu
meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi
prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi
stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi
višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene
na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti
obiskovanja vrtca ali šole.
(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
105. člen
(višina)
(1) Ne glede na 94. člen ZZUOOP znaša višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka 250 eurov za vsako karanteno
na domu ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje
sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu
ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja
vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov
za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja do 31. decembra
2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih
mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
106. člen
(postopek izplačila)
(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek 95. člena ZZUOOP
za povračilo delno izgubljenega dohodka, upravičenec iz
104. člena tega zakona, preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS),
predloži vlogo, v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, oziroma pridobitve drugega
ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna
okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 31. decembra 2020.
(2) FURS za izvajanje nalog v zvezi z povračilom delno
izgubljenega dohodka pridobiva, uporabi in obdeluje podatke
iz izdanih odločb o odrejeni karanteni iz zbirk osebnih podatkov
ministrstva, pristojnega za zdravje, ali potrdil, ki jih izdajo pristojni organi. V primeru vloge za povračilo delno izgubljenega
dohodka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole je upravičenec dolžan priložiti
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vlogi ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje
objektivne okoliščine.
27. Zakon o verski svobodi
107. člen
Ne glede na prvi odstavek 27. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF
in 100/13) se za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini
naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost določi osnova v
višini povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v
katerem se določa zavarovalna osnova: za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek zavarovanca) ter za
obvezno zdravstveno zavarovanje (prispevek zavarovanca).
108. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izda nove odločbe,
s katerimi uskladi višino do uveljavitve tega zakona verskim
uslužbencem registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti
že priznane namenske državne finančne pomoči iz državnega
proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost, z višino
te pomoči iz 107. člena tega zakona.
(2) Ukrep iz 107. člena tega zakona velja od 1. oktobra
2020 do preklica epidemije.
ČETRTI DEL
ZAČASNI UKREPI
1. Začasni ukrepi na področju gospodarstva
109. člen
(pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov)
(1) Upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila
nekritih fiksnih stroškov, v upravičenem obdobju iz osmega
odstavka tega člena, je pravna ali fizična oseba, ki:
– je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020,
– ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega
zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega
zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar
gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda,
ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na
podlagi 16. člena ZPIZ-2,
– ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (v nadaljnjem besedilu tega člena: Uredba Komisije
651/2014/EU,
– ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v
bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije
COVID-19 in
– zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih
virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora
iz drugih virov.
(2) Upravičenec ne more biti:
– neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike
Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov
iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
– tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij
ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki
Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so
ocenjeni v višini ene dvanajstine 14,4 odstotka letnih prihodkov
od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od
registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi
na letno obdobje, v primeru upada prihodkov več kot 70 odstotkov, oziroma v višini ene dvanajstine 7,2 odstotka letnih
prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje
v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020,
preračunanimi na letno obdobje, v primeru upada prihodkov
od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od
registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi
na letno obdobje, od 30 do 70 odstotkov.
(4) Nekriti fiksni stroški se za namen tega ukrepa določijo
kot določen odstotek letnih prihodkov od prodaje upravičenca
leta 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če gre za upravičence, ustanovljene do 1. oktobra 2019, oziroma kot določen odstotek prihodkov od prodaje upravičenca od njegove
registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako
obračunsko obdobje, na mesec v upravičenem obdobju. Nekriti
del navedenih fiksnih stroškov pa se upravičencu določi v višini,
kot izhaja iz petega odstavka tega člena.
(5) Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna glede na
naslednjo lestvico:
Upad prihodkov od prodaje
v upravičenem obdobju
v primerjavi s prihodki od
prodaje v enakem obdobju
leta 2019 oziroma upad
prihodkov od prodaje v
upravičenem obdobju
v primerjavi s prihodki
od prodaje v času od
registracije upravičenca
do 1. septembra 2020,
preračunanimi na enako
obračunsko obdobje,
30,00 odstotkov do vključno
70,00 odstotkov
nad 70,00 odstotkov

Višina nekritih fiksnih stroškov
se določi v odstotku od letnih
prihodkov za leto 2019 oziroma
prihodkov od prodaje v času
od registracije do 1. septembra
2020, preračunanimi na
enako obračunsko obdobje,
za vsak mesec poslovanja
v upravičenem obdobju iz
osmega odstavka tega člena,

0,6 odstotka
1,2 odstotka

vendar ne več kot:
– 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen
čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali
ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega
odstavka tega člena, v upravičenem obdobju;
– 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je
srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto
izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje,
v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost
upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije
651/2014/EU.
Število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja
na dan oddaje vloge.
(6) Za upravičence, ki so bili registrirani do 1. oktobra
2019, kritje nekritih fiksnih stroškov v upravičenem obdobju ne
sme presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.12 Sporočila
Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3.
2020, str. 1, sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020 str. 1,
sprememba UL C št. 164 z dne 13. 5. 2020, str. 3, sprememba
UL C 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3 in sprememba UL C št. 340 I z
dne 13. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu tega poglavja:
Sporočilo Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči).
(7) Za upravičence, ki so bili registrirani od vključno 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020, nekriti fiksni stroški skupaj z
ostalimi pomočmi ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s
točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih
pomoči.
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(8) Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do
31. decembra 2020. Upravičeno obdobje pomoči se lahko, s
sklepom Vlade, podaljša za največ šest mesecev.
(9) Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov se upravičencem lahko dodeli na osnovi ocenjenih podatkov. Upravičenost do prejete pomoči se ugotavlja naknadno,
skladno s petim odstavkom tega člena. Ne glede na prejšnji
stavek upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi
normiranih odhodkov, skladno z davčno zakonodajo, zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v
zadnjem kvartalu 2020, ki je ugotovljena v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi na podlagi verodostojnih listin.
(10) Neto izguba pomeni neto čisto izgubo (AOP 187) v
upravičenem obdobju po pravilih računovodenja. Za potrebe
tega člena je mesečna izguba lahko zgolj ocenjena.
110. člen
(izplačilo)
(1) Za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih
fiksnih stroškov upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega
člena preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s
katero izjavlja, da je oseba, ki jo opredeljuje prejšnji člen.
(2) Upravičenec poda izjavo iz prejšnjega odstavka na
osnovi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prvi odstavek
112. člena tega zakona.
(3) Upravičenec mora predložiti izjavo iz prvega odstavka
tega člena najpozneje do 31. decembra 2020 za upravičeno
obdobje iz osmega odstavka prejšnjega člena.
(4) FURS izplača pomoč v obliki povračila dela nekritih
fiksnih stroškov v enkratnem znesku za obdobje, za katerega
upravičenec uveljavlja pomoč, oziroma največ za upravičeno
obdobje iz osmega odstavka prejšnjega člena, 20. v mesecu, ki
sledi mesecu oddaje izjave. Ne glede določbo prejšnjega stavka FURS izplača pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih
stroškov 20. januarja 2021 za upravičence, ki predložijo izjavo
v novembru in decembru 2020.
111. člen
(zagotavljanje sredstev za nekrite fiksne stroške)
Sredstva za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.
112. člen
(vračilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov
in način ugotavljanja upravičenosti do pomoči)
(1) Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije
COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca
v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19
upadli za 30 ali več odstotkov glede na isto obdobje leta 2019.
Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz poslovnih izkazov, ki so
bili oddani do 31. maja 2020. Če je bil upravičenec registriran
za opravljanje dejavnosti po 1. oktobru 2019, je do pomoči
upravičen tisti upravičenec, ki mu bodo prihodki v upravičenem
obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 30 ali
več odstotkov v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki
od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako
obračunsko obdobje. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen,
mora upravičenec vrniti celotno pomoč oziroma sorazmerni
delež, če mu prihodki od prodaje padejo za manj kot je ocenil
v vlogi, skladno s petim odstavkom 109. člena tega zakona.
(2) Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki iz prejšnjega odstavka čisti prihodki od
prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.
(3) Upravičena višina pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja na osnovi podatkov, kot izhajajo iz revidiranih
oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali drugih dokazil. Če
upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejme
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višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti.
(4) Upravičenec, ki je uveljavil pomoč v obliki delnega
povračila nekritih fiksnih stroškov in naknadno ugotovi, da ni
izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok
znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za
predložitev obračuna davka od odhodkov pravnih oseb za leto
2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek
prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
(5) Po poteku roka za vračilo prejete pomoči, določene v
četrtem odstavku tega člena, se plačajo zamudne obresti po
Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list
RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).
(6) Če obveznost iz naslova vračila prejete pomoči ni
plačana v roku, predpisanem s tem zakonom, se prisilno izterja. Izvršbo opravi FURS po določbah zakona, ki ureja davčni
postopek.
(7) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz 109. člena tega
zakona in izpolnjevanjem obveznosti iz četrtega odstavka tega
člena izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi
zakon, ki ureja davčni postopek.
113. člen
(pogoji dodelitve državne pomoči)
Ukrep iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.12 in
točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih
pomoči.
2. Začasni ukrepi na področju sklica skupščin društev,
zveze društev oziroma podružnice tujega društva
114. člen
(sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma
podružnice tujega društva)
(1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta
lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa
začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19,
o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov
društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost
sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na
korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe
temeljnega akta društva.
(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva
v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi
in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma
statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki
sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more
sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je
dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb
s COVID-19.
3. Začasni ukrepi na področju zaščite,
reševanja in pomoči
115. člen
(dodatek za izpostavljenost nevarnosti
in posebne obremenitve)
(1) Vpoklicanemu pripadniku Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog, državljanu, ki je vpoklican ali aktiviran
preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcu, ki je v času epidemije vključen ali vpoklican v opravljanje nalog na področju
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zaščite, reševanja in pomoči, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve v višini do 30 eurov
dnevno, in sicer:
– 10 eurov za opravljanje nalog do 4 ure,
– 20 eurov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
– 30 eurov za opravljanje nalog, daljšo od 8 ur.
(2) Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne
obremenitve iz prejšnjega odstavka je oproščen plačila davkov
in prispevkov.
(3) Sredstva za dodatek iz tega člena se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije.
4. Začasni ukrepi na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane
116. člen
(finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev in nosilci dopolnilne
dejavnosti na kmetiji v skladu z ZKme-1, ki imajo zaradi posledic epidemije COVID-19 izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave,
predelave oziroma prodaje, so upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj
30 odstotni izpad dohodka glede na obdobje iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Vloga za dodelitev finančnega nadomestila iz tega
člena se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
(3) Finančno nadomestilo iz tega člena se dodeli v obliki
pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine
glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih
na kmetiji pa glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.
(4) Vlada podrobneje predpiše postopek, posamezne
upravičene sektorje, podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila iz tega člena ter višino, vstopni prag, najvišjo
višino finančnega nadomestila in način izračuna finančnega
nadomestila iz tega člena.
(5) Osebi, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka na podlagi ZZUOOP, se finančno nadomestilo po tem členu zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek.
(6) Finančno nadomestilo iz tega člena se dodeli v skladu
s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno
zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10.
2020, str. 1).
(7) Upravičeno obdobje pomoči po tem členu je do 30. junija 2021, ko morajo biti izdane odločbe o odobritvi sredstev.
117. člen
(znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)
(1) Ne glede na cene zakupnin kmetijskih zemljišč, ki jih
za leto 2021 določi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, se te znižajo v višini 20 odstotkov za obdobje
od 1. januarja do 30. junija 2021.
(2) Pomoč iz tega člena se dodeli zakupnikom, ki so
dejavni v primarni kmetijski proizvodnji, kot je opredeljena
v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
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ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L
št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), v skladu s Sporočilom Komisije
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020,
str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega
okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k Sporočilu Komisije
državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih
kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1).
118. člen
(brezplačni zakup zaraščenih zemljišč
v lasti Republike Slovenije)
(1) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije lahko v brezplačni zakup odda kmetijska zemljišča, ki jih
ima v upravljanju in ki so na dan 1. januarja 2021 v evidenci
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot:
– 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
– 1500 – drevesa in grmičevje, ali
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
(2) Doba zakupa iz tega člena traja deset let. Brezplačen
zakup velja za celotno dobo zakupa.
(3) Zakupnik mora na zemljiščih, ki so dana v zakup
po tem členu, odpraviti zaraščanje v enem letu od pridobitve
zemljišča v brezplačni zakup ter ga uporabljati za kmetijsko
dejavnost.
(4) Ta člen se uporablja za zakupne pogodbe iz tega člena, ki so sklenjene do 30. junija 2021.
(5) Pomoč iz tega člena se zakupniku dodeli v skladu s
Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno
zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10.
2020, str. 1).
119. člen
(upravičena odsotnost z dela v obratih živilsko
predelovalne industrije)
Mesnopredelovalnim obratom živilsko predelovalne industrije se stroški upravičene odsotnosti zaposlenih zaradi karantene oziroma potrjene bolezni COVID-19 v času razglašene
epidemije krijejo iz proračuna Republike Slovenije za celotno
obdobje odsotnosti.
120. člen
(podaljšanje roka za izpolnitev pogojev glede
strokovnega usposabljanja oziroma preskusa strokovne
usposobljenosti veterinarjev)
Rok za izpolnitev pogojev glede strokovnega usposabljanja oziroma preskusa strokovne usposobljenosti se veterinarjem, ki jim je rok za podaljšanje licence v skladu s predpisom,
ki ureja licenco za opravljanje veterinarskih dejavnosti, začel
teči pred uveljavitvijo tega zakona, podaljša za 24 mesecev.
121. člen
(znižanje koncesijske dajatve)
(1) Ne glede na predpis, ki ureja podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se uporabnikom lovišč zniža
letna koncesijska dajatev za leto 2020 za delež, ki je prihodek
proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja
divjad in lovstvo, in znaša 50 odstotkov celotne koncesijske
dajatve za leto 2020.
(2) Znižanje koncesijske dajatve iz tega člena se odobri v
skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne
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pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C
št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za
kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne
13. 10. 2020, str. 1).
(3) Podrobnejše pogoje za odobritev znižanja koncesijske
dajatve iz tega člena predpiše minister, pristojen za divjad in
lovstvo.
122. člen
(finančna sredstva za delovanje lovišč s posebnim namenom)
(1) Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo, Zavodu za
gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) kot upravljavcu lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: LPN)
za obdobje trajanja omejitev gibanja in združevanja v letu 2020
zagotovi nadomestilo za izgubljen prihodek LPN v tem obdobju
v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019. Izgubljen prihodek
v obdobju trajanja omejitev gibanja in združevanja v letu 2020
mora biti za najmanj 30 odstotkov nižji od prihodka, ustvarjenega v enakem obdobju v letu 2019.
(2) Vlogo za izplačilo nadomestila v višini izgubljenega
prihodka iz prejšnjega odstavka ZGS pošlje na ministrstvo,
pristojno za divjad in lovstvo, do 10. februarja tekočega leta za
preteklo leto. Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo, na podlagi pravnomočne odločbe izplača ZGS sredstva iz proračuna
Republike Slovenije.
(3) Pomoč iz tega člena se odobri v skladu s Sporočilom
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3.
2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k Sporočilu
Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje
izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1).
(4) Podrobnejše pogoje za izplačilo nadomestila za izgubljen prihodek iz tega člena predpiše minister, pristojen za
divjad in lovstvo.
5. Začasni ukrepi v javnem sektorju
123. člen
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124. člen
(zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja
virusa COVID-19)
(1) Delodajalec v javnem sektorju lahko zaradi nujnih
delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas
brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru
se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar
najdalj za obdobje do 31. avgusta 2021.
(2) Pogodba o zaposlitvi za določen čas se na področju
vzgoje in izobraževanja lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja
vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo
delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec
javnoveljavnih programov.
(3) Na enak način lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za
določen čas tudi zasebni izvajalec socialnega in zdravstvenega
varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe.
125. člen
(dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem
sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva)
(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 23. člena
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17
– ZDOdv, 67/17 in 84/18) direktorjem v javnem sektorju, kot jih
določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva, pripada dodatek za delo v
rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne
plače za polovico rednega delovnega časa.
(2) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb,
ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z
dela, se dodatek iz prejšnjega odstavka ne všteva v osnovo za
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.
(3) Dodatek iz prvega odstavka tega člena pripada direktorjem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.
6. Začasni ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja,
visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti in športa
126. člen

(zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor)

(oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov
Vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce
in vrtce s koncesijo)

(1) Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni
list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13,
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: KPJS) se delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije.
(2) Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Minister, pristojen za finance, natančneje
predpiše postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov.
(3) Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega
odstavka 39. člena KPJS se delodajalcem v javnem sektorju
zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za čas trajanja epidemije.
Na enak način se za financiranje dodatka iz 11. točke prvega
odstavka 39. člena KPJS zagotovijo sredstva tudi zasebnim
izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost
opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnim vrtcem s
koncesijo in zasebnim vrtcem.
(4) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki
urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela,
se dodatek za rizične razmere na podlagi 11. točke 39. člena
KPJS ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

(1) Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020 zaradi ukrepa o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca,
oproščeni plačila.
(2) Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo, za
katere od 26. oktobra 2020 velja ukrep o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah ter visokošolskih zavodih, krije izpad plačil staršev iz
prejšnjega odstavka proračun Republike Slovenije. Izpad plačil
staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja,
za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini
znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu
z odločbo pristojnega centra za socialno delo.
(3) Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce
iz prejšnjega odstavka zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca
oziroma koncedentka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede
na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se občinam
povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. Zahtevke občine
posredujejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo,
najpozneje do 30. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec,
poračune pa za predpretekli mesec. Po izteku tega roka občina
povračila sredstev ne more več uveljavljati.
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(4) Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo zmanjšajo zahtevke za izpad plačil staršev do proračuna Republike Slovenije
za vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za zasebne
izvajalce, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
127. člen
(oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov
Vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi – za zasebne vrtce)
(1) Za zasebne vrtce, ki se financirajo v skladu z drugim
odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– ZPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 61/10 – ZUPJS, 94/10 –
ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), za katere je od
26. oktobra 2020 dalje veljal ukrep Vlade o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah ter visokošolskih zavodih, se iz proračuna Republike
Slovenije krije izpad plačil staršev. Izpad plačil staršev se prizna
za čas trajanja ukrepa za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca v višini znižanega plačila staršev, ki bi bilo staršem
določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki
izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni
vrtec ali njegova enota sedež.
(2) Zasebnim vrtcem se iz proračuna Republike Slovenije
za posameznega vključenega otroka krije tudi 15 odstotkov
cene za posameznega otroka, pri čemer je osnova za izračun obveznosti cena istovrstnega programa javnega vrtca na
območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali enota sedež,
zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali, če bi bil otrok
vključen v javni vrtec.
(3) Zasebni vrtci uveljavljajo sredstva iz tega člena neposredno iz proračuna Republike Slovenije. Zasebni vrtci za
dejavnost predšolske vzgoje, ki se financira iz javnih sredstev,
ne morejo uveljavljati drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev. Zahtevke vrtci posredujejo
na ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, najpozneje do
zadnjega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, poračune
pa za predpretekli mesec. Po izteku tega roka vrtec povračila
sredstev ne more več uveljavljati.
128. člen
(oprostitev plačila staršev zaradi zaprtja vrtca)
Starši, katerih otroci ne morejo obiskovati vrtca zaradi
zaprtja posameznih oddelkov ali enot, so plačila oproščeni.
Vrtcem se sredstva zaradi oprostitve plačil staršev zagotavljajo
ob smiselni uporabi 102. člena ZZUOOP.
129. člen
(rok za vlaganje zahtevkov po 42. in 94. členu ZIUZEOP
ter 77. členu ZIUOOPE)
(1) Vrtci in občine lahko vložijo zahtevke za povračilo
sredstev v skladu z 42. in 94. členom ZIUZEOP najpozneje do
15. decembra 2020.
(2) Vrtci in občine lahko vložijo zahtevke za povračilo sredstev v skladu s 77. členom ZIUOOPE najpozneje do
15. decembra 2020.
130. člen
(storitve študentskih domov)
(1) Študentski domovi, ki v času trajanja epidemije ne
izvajajo storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.
(2) Vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta
javna sredstva in sredstva, pridobljena iz naslova ukrepov, določenih v tem zakonu, se študentskim domovom iz prejšnjega
odstavka krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
131. člen
(zaščitna oprema za dijake in študente s področja zdravstva
in socialne varnosti)
Zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje
širjenja COVID-19 se iz sredstev proračuna Republike Slove-
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nije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije,
zagotavlja financiranje zaščitne opreme za dijake in študente
s področja zdravstva in socialne varnosti, ki jo ti potrebujejo pri
opravljanju izobraževalnih ali študijskih obveznosti.
132. člen
(topel obrok za učence in dijake)
(1) Učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo
stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira
brezplačni topli obrok za dneve, ko v skladu s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, izdanim na podlagi
104. člena ZZUOOP, poteka izobraževanje na daljavo.
(2) Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom,
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen
v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi
na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice
oziroma kosila ne presega 382,82 eura (3. dohodkovni razred
otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
(3) Za namen zagotovitve brezplačnega toplega obroka
lahko šole pridobijo podatek o subvenciji za kosilo za učence
oziroma uvrstitvi v dohodkovni razred za dijake v Centralno
evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja. Če podatka ni,
učenec oziroma dijak predloži ustrezno dokazilo, iz katerega je
razvidna upravičenost do brezplačnega toplega obroka. Šole,
kamor so vpisani učenci oziroma dijaki, lahko posredujejo
osebno ime, naslov in podatek o upravičenosti učenca ali dijaka
do brezplačnega toplega obroka lokalnim skupnostim in šolam,
ki pri tem z njimi sodelujejo.
(4) Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo
iz proračuna Republike Slovenije. Ceno toplega obroka in
način izplačila sredstev s sklepom določi minister, pristojen za
izobraževanje, s soglasjem ministra, pristojnega za finance.
133. člen
(zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije
za izobraževanje na daljavo)
Zaradi povečanega obsega izvajanja pedagoškega in
študijskega procesa z uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) v okviru izvajanja
ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja COVID-19
se v skladu s proračunskimi možnostmi iz sredstev proračuna
Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna
Evropske unije, javnim zavodom, zavodom s koncesijo s področja vzgoje in izobraževanja in zavodom, ki so sofinancirani
s strani ministrstva v skladu s 86. členom Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom zagotovi dodatna sredstva za
financiranje IKT v ta namen.
134. člen
(podaljšanje usposabljanja mladih raziskovalcev)
Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za
zaključek usposabljanja (zagovor doktorata) izteče v obdobju
od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021, se rok za izpolnitev
pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.
135. člen
(zaščitna oprema za športne organizacije in športnike
pri športni vadbi in tekmovanjih)
(1) Zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja COVID-19 se iz sredstev proračuna Republike
Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske
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unije, lahko zagotavlja sofinanciranje osebne zaščitne opreme
in sredstev za dezinfekcijo prostorov v športnih objektih ter
dezinfekcijo športnih rekvizitov in pripomočkov za upravljavce športnih objektov, športne organizacije, strokovne delavce
v športu in športnike z nazivom olimpijskega, svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka
33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 –
ZNorg in 82/20) ter poklicne športnike, starejše od 15 let, ki so
vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu
za šport, ki jo potrebujejo pri izvajanju športne vadbe in športnih
tekmovanjih v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega,
regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja ter pri izvajanju velikih mednarodnih športnih prireditev ter
kvalifikacijskih tekmah državne reprezentance za nastop na
svetovnem ali evropskem prvenstvu.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se upravičencem
zagotavljajo na podlagi metodologije, ki jo sprejme minister,
pristojen za šport.
7. Začasni ukrepi na področju okolja

Št.

(1) Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za
potrebe kopališč, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, se zaradi posledic epidemije COVID-19 oprosti
plačila vodnega povračila in plačila za vodno pravico.
(2) Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za
dejavnost bazenskih kopališč se zaradi posledic epidemije
COVID-19 oprosti plačila vodnega povračila.
(3) Direkcija Republike Slovenije za vode izda imetnikom
vodne pravice iz prvega in drugega odstavka tega člena obvestilo o spremembi mesečnih akontacij vodnega povračila. Pri
izdaji odločb o odmeri vodnega povračila se oprostitev iz prvega in drugega odstavka tega člena upošteva v sorazmernem
deležu obračunanega zneska višine vodnega povračila.
(4) Direkcija Republike Slovenije za vode oprostitev plačila za vodno pravico upošteva v sorazmernem deležu pri polletni
akontaciji. Razlika med z akontacijama vplačanima zneskoma
in višino plačila za vodno pravico z upoštevanjem oprostitve v
sorazmernem deležu se ugotovi ob izdaji poračuna plačila za
vodno pravico.
(5) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
137. člen
(oprostitev vodnega povračila za gojenje vodnih organizmov)
(1) Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov se zaradi posledic
epidemije COVID-19 oprosti plačila vodnega povračila.
(2) Direkcija Republike Slovenije za vode izda imetnikom
vodne pravice iz prejšnjega odstavka obvestilo o spremembi
mesečnih akontacij vodnega povračila. Pri izdaji odločbe o
odmeri vodnega povračila se oprostitev iz prejšnjega odstavka
upošteva v sorazmernem deležu obračunanega zneska višine
vodnega povračila.
(3) Ukrep iz tega člena se izvaja v skladu s točko 3.1
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z
dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Četrto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in spremembo Priloge k
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno
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zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10.
2020, str. 1).
(4) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
PETI DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
138. člen
(dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in
152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 66. člena ZIUOOPE,
se dokončajo po 66. členu ZIUOOPE.
139. člen

136. člen
(oprostitev plačila vodnega povračila in plačila za vodno
pravico za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode
za potrebe kopališč, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, in za dejavnost bazenskih kopališč)
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(določitev trajanja dodatka)
Sprememba iz 18. člena tega zakona se uporablja od
19. oktobra 2020.
140. člen
(podaljšanje roka za vložitev vloge)
Delodajalci, ki so bili registrirani v obdobju od 12. februarja 2020 do 1. septembra 2020 in so delavce na začasno
čakanje na delo napotili že pred uveljavitvijo tega zakona za
obdobje od 1. oktobra 2020 dalje, lahko vložijo vlogo iz prvega
odstavka 74. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) v osmih
dneh od uveljavitve tega zakona, če izpolnjujejo vse pogoje za
uveljavitev pravice.
141. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
Vlada in pristojni ministri izdajo podzakonske predpise
iz šestega odstavka 36. člena, 37. člena, tretjega odstavka 94. člena, četrtega odstavka 95. člena, četrtega odstavka
103. člena, četrtega odstavka 116. člena, tretjega odstavka
121. člena, četrtega odstavka 122. člena in drugega odstavka
123. člena tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
142. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-101/93
Ljubljana, dne 25. novembra 2020
EPA 1472-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3097.

Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih
za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
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69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni
zbor na seji 27. novembra 2020 sprejel

SKLEP
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih
za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII)
I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma
o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII) ni
dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega
odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Državni zbor) je na 49. izredni seji 25. 11. 2020 sprejel Zakon
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII; v nadaljnjem
besedilu: ZIUOPDVE).
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
je 11. 11. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom
21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US
in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala sprejetje
Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma
o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19.
Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Ustava)
določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o
nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali
odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade
sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno
razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni
svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet)
odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred
razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni zbor
sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi
Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih
referenduma ni dopustno razpisati.
ZIUOPDVE, glede katerega je Vlada v skladu z drugim
odstavkom 90. člena Ustave in 21.a členom ZRLI Državnemu
zboru predlagala sprejetje sklepa o ugotovitvi nedopustnosti
zakonodajnega referenduma, dodatno blaži in odpravlja posledice naravne nesreče nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), saj določa ukrepe za omilitev
in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela,
socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja,
izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. V skladu z 8. členom
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18
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– ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav
nalezljive bolezni.
Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob
koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil
tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti
v države, na katere meji Republika Slovenija, marca in
aprila 2020 pa se je razširil tudi v Republiki Sloveniji, kljub
ukrepom, ki jih je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev
širjenja epidemije COVID-19. Vsi sprejeti ukrepi za zajezitev COVID-19 so predstavljali omejitev javnega življenja
in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije in
nekateri izmed njih še vedno veljajo, s čimer so nastale in še
nadalje nastajajo posledice na področju gospodarstva, trga
dela, zdravstva, socialnega varstva in šibkejših družbenih
skupin oziroma na vseh ravneh družbe.
Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika Slovenija ob izbruhu COVID-19 in ki so zahtevale takojšen odziv
države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo o tem, da
predvidene posledice te epidemije niso primerljive z nobenim
dogodkom v zgodovini po II. svetovni vojni, gospodarske in
socialne posledice pa svetovni viri primerjajo z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo iz leta 1929, ki se je iz
Združenih držav Amerike razširila na ves svet. Izjemnost razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih gibanj, na primer
Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji napoveduje
padec rasti bruto družbenega proizvoda za osem odstotkov v
letu 2020, prav tako druge institucije, ki se ukvarjajo z napovedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo konkretno upočasnitev gospodarske rasti oziroma padec bruto družbenega
proizvoda. Vse navedeno pa je posledično, zaradi zastoja
gospodarskih dejavnosti, kot posledice odlokov Vlade, s katerimi so se določali ukrepi za zagotovitev javnega zdravja,
pričakovano, v najkrajšem času povzročilo socialne stiske
in ima posledice tudi na drugih področjih življenja. Zato je
treba zagotoviti, da bodo do nujnih pomoči upravičeni le tisti,
za katere se kaže, da jih je COVID-19 prizadela v taki meri,
da jim bo pomoč dejansko pripomogla k preživetju, tako v
gospodarskem kot socialnem pomenu besede.
ZIUOPDVE predstavlja pravno podlago za dodatno
omilitev in odpravo posledic COVID-19. S tem zakonom se
določa ukrepe, da se čim prej, z jasnimi nameni in posledicami, zagotovita omilitev in odprava posledic COVID-19
najširšemu možnemu krogu upravičencev z ukrepi, ki so bili
v postopku priprave predloga zakona zaradi prilagajanja na
situacijo v povezavi s COVID-19 in gibanjem gospodarstva
zaznani kot nujni. Specifični cilji predlaganih ukrepov so
ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, prilagajanje
področja zdravstva in socialnega varstva ter pomoč gospodarstvu. Ukrepi so po svoji naravi začasni, saj urejajo
vsebino, povezano s COVID-19, in sledijo načelu varovanja
zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami COVID-19, ki se kažejo po svetu, zakonodajalec nima
le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja
danim družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja. Nujni ukrepi, ki jih
država sprejema za omilitev in odpravo negativnih posledic
COVID-19 na prebivalstvo in gospodarstvo, morajo biti čim
bolj učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti hitra.
ZIUOPDVE tako predstavlja dodatni nujni in začasni
ukrep, s katerim bo omogočena takojšnja in učinkovita zagotovitev omilitve in odprave posledic naravne nesreče v Republiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot tudi gospodarstvo.
Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se
ZIUOPDVE nanaša na vsebino, glede katere v skladu s
prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon
predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave
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posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.
Št. 411-01/20-101/94
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EPA 1472-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3098.

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije
v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev
za investicije v Slovenski vojski v letih 2021
do 2026 (ZZSISV26)
Razglašam Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2020.
Št. 003-02-9/2020-7
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
ZA INVESTICIJE V SLOVENSKI VOJSKI V LETIH
2021 DO 2026 (ZZSISV26)
1. člen
(vsebina zakona)

Št.
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3. člen
(letni načrt)
(1) Investicije iz 1. člena tega zakona se v posameznem
letu določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada Republike
Slovenije na podlagi splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnih obrambnih
programov. V letni načrt izvajanja investicij se vključijo projekti,
s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti Slovenske
vojske v daljšem časovnem obdobju, pri čemer se upoštevajo
zlasti vrsta zmogljivosti in roki, dogovorjeni za njihovo vzpostavitev v okviru Nata. Pri določitvi teh projektov se poleg nabav
oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev
upoštevajo tudi kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge
potrebe.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen
z Državnim programom razvojnih politik in Načrtom razvojnih
programov, kot ju določa zakon, ki ureja javne finance.
(3) Oborožitveni sistemi, vojaška oprema in druga sredstva, vključno z infrastrukturo iz prvega odstavka tega člena,
morajo izpolnjevati standarde oziroma merila, določena v Natu,
oziroma morajo biti povezljivi z oborožitvenimi sistemi in opremo, ki se uporablja v Natu.
4. člen
(prevzemanje obveznosti)
Ministrstvo za obrambo za izvajanje investicij v skladu
s tem zakonom lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema
obveznosti do konca leta 2026.
5. člen
(evidenca sredstev)
Ministrstvo za obrambo zagotovi ločeno evidenco oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev, vključno
z infrastrukturo, za katero se zagotavljajo finančna sredstva s
tem zakonom.
6. člen
(vključevanje gospodarskih subjektov)
Ministrstvo za obrambo gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji enkrat na leto, v okviru Grozda
obrambne industrije Slovenije, g. i. z., organizira predstavitev
investicij, določenih z letnim načrtom iz 3. člena tega zakona.
7. člen

S tem zakonom se ureja zagotavljanje sredstev za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih
2021 do 2026 (v nadaljnjem besedilu: investicije), določenih
s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja
Slovenske vojske in srednjeročnimi obrambnimi programi za
njegovo izvedbo.

Vlada Republike Slovenije enkrat na leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto.

2. člen

KONČNA DOLOČBA

(zagotavljanje sredstev)
(1) Za izvajanje investicij iz prejšnjega člena se v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 780 milijonov eurov.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se v letih
2021 in 2022 zagotovijo v višini 100 milijonov eurov za vsako
leto, v letih 2023 do vključno 2026 pa v višini 145 milijonov
eurov za vsako leto, in sicer na posebni proračunski postavki
pri Ministrstvu za obrambo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni bilo
mogoče realizirati v preteklih letih, pri čemer letni obseg porabe
finančnih sredstev ne sme presegati 160 milijonov eurov, skupni znesek porabe finančnih sredstev v letih 2021 do 2026 pa
ne sme preseči zneska iz prvega odstavka tega člena.

(poročanje)

8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-61/33
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EPA 1240-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski
v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26, EPA 1240-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni
zbor na seji 27. novembra 2020 sprejel

SKLEP
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev
za investicije v Slovenski vojski
v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26, EPA 1240-VIII)
I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma
o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski
vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26, EPA 1240-VIII) ni
dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega
odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Državni zbor) je na 48. izredni seji 20. 11. 2020 sprejel Zakon
o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v
letih 2021 do 2026 (ZZSISV26, EPA 1240-VIII; v nadaljnjem
besedilu: ZZSISV26).
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
je 23. 10. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom
21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US
in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala sprejetje
Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma
o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski
vojski v letih 2021 do 2026.
Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Ustava)
določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o
nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali
odprave posledic naravnih nesreč, saj bi odložitev sprejema
takih zakonov in zlasti njihova zavrnitev na referendumu pomenila resno oviro za delovanje države oziroma za izvrševanje
njenih temeljnih funkcij. V skladu z določbo prvega odstavka
21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade sprejme sklep,
s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker
gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države,
varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, takoj po preteku
sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni svet Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet) odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo
zakona o njem še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep
takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta.
Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni
dopustno razpisati.
Državni zbor uvodoma pojasnjuje, da zakoni, glede katerih drugi odstavek 90. člena Ustave izključuje dopustnost referenduma, varujejo pomembne ustavne dobrine, kot so obramba
države, varnost ali odprava posledic naravnih nesreč. Glede
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na cilje, ki jih ti zakoni zasledujejo, je treba dopustiti možnost,
da se dvomi o ustavnosti referendumskega odločanja čim prej
razrešijo, in s tem omogočiti čim hitrejše končanje zakonodajnega postopka v širšem pomenu. Nadalje navaja, da je v
Poročilu o pripravi Predloga ustavnega zakona o spremembah
90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije, EPA 620-VII
(št. 001-02/12-16/) z dne 29. 3. 2012 Ustavna komisija Državnega zbora zapisala, da sta obramba in varnost države
»pomembni sestavini pravnega reda«, prav tako je obramba
nedvomno ena temeljnih funkcij države. Razlog za nedopustnost referenduma o zakonih s takšno vsebino sta nujnost in
neodložljivost njihovega sprejema oziroma njihove uveljavitve.
Pri nujnem ukrepanju mora biti delovanje učinkovito in hitro, kar
pa bi razpis in izvedba referenduma preprečevala. Upoštevati
je namreč treba, da bi po predlagani zasnovi zakonodajnega
referenduma od vložitve pobude skupine volivcev za razpis
referenduma do sprejete referendumske odločitve preteklo več
mesecev. Iz tega sledi, da bi, če bi bil zakon, ki ga opredeljuje
prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave, na referendumu zavrnjen, to pomenilo resno oviro za sprejemanje nadaljnjih
nujnih ukrepov, potrebnih za zagotavljanje in krepitev obrambe
in varnosti, to pa bi pomenilo resno oviro za delovanje države
oziroma za izvrševanje njenih temeljnih funkcij.
ZZSISV26, glede katerega je Vlada v skladu z drugim
odstavkom 90. člena Ustave in 21.a členom ZRLI Državnemu
zboru predlagala sprejetje sklepa o ugotovitvi nedopustnosti
zakonodajnega referenduma, zasleduje cilje, ki omogočajo
investicijsko načrtovanje in realizacijo nakupov novih sredstev
in opreme, ki bodo pomembno prispevali k razvoju, bojni moči
in odvračalni drži Slovenske vojske. Nakup novih sredstev in
opreme je torej primarno naložba v razvoj in povečanje pripravljenosti Slovenske vojske za zmožnost opravljanja njenih
zakonsko določenih nalog skladno s 3. in 37. členom Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15; v nadaljnjem besedilu: ZObr), sekundarno pa bodo
ta sredstva in oprema služila tudi mirnodobnemu sodelovanju
Slovenske vojske z drugimi državnimi organi skladno s 37. členom ZObr ter 23. in 24. členom Zakona o službi v Slovenski
vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I). Z razvojem
verodostojnih nacionalnih obrambnih zmogljivosti bo Republika
Slovenija prispevala k uresničevanju sprejetih mednarodnih
obveznosti v okviru zavezništva na podlagi Severnoatlantske
pogodbe (Uradni list RS – MP, št. 5/04). Ob tem velja poudariti,
da naveden zakon poleg oborožitvenih sistemov med drugim
vključuje tudi investicije v komunikacijski in informacijski sistem
ter kibernetsko obrambo ter infrastrukturo. Dosedanja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske ni zagotavljala
potrebnega razvojnega preskoka in modernizacije Slovenske
vojske, ki bi omogočala vzpostavitev nujnih zmogljivosti, opredeljenih v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske,
ki jih je sprejel Državni zbor, in sprejetih obveznosti Republike
Slovenije v okviru zavezništva. Odsotnost potrebnih razvojnih
sredstev pa se kaže v stanju Slovenske vojske, ki je od leta
2013 ocenjena z nezadostno oceno za delovanje v krizi ali
vojni. Strateški pregled obrambe 2016 je izpostavil zastoj v
razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije, ki ne dosega
potrebne ravni sposobnosti za spoprijemanje s prihodnjimi grožnjami in tveganji nacionalne varnosti, ne zmore uresničiti vseh
dodeljenih ciljev in nalog ter vzpostaviti vseh nujnih obrambnih
zmogljivosti države.
V zvezi z zagotavljanjem varnosti na območju Republike
Slovenije se Državni zbor sklicuje na Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 59/19), ki je temeljni razvojno-usmerjevalni dokument na
področju nacionalne varnosti glede vojaške ogroženosti države in pomeni tudi vsebinsko podlago za normativno delovanje
Državnega zbora. Navedena resolucija podaja oceno, da se po
desetletjih popuščanja napetosti v mednarodnem varnostnem
okolju te v njem znova povečujejo. Sodobno mednarodno varnostno okolje se naglo in v temeljih spreminja ter poslabšuje.

Uradni list Republike Slovenije
Zaradi negativnih posledic procesov globalizacije in odzivov
nanje je postalo bolj povezano, kompleksno in negotovo. Prihaja do dolgoročnih sprememb v ravnovesju gospodarskih in
vojaških sil. Ključni dejavniki so multipolarnost, širok nabor
groženj in akterjev ogrožanja z okrepljeno vlogo nedržavnih
akterjev, nestabilnost neposredne soseščine, na globalni ravni
erozija demokratičnih vrednot in človekovih pravic, mednarodne pravne ureditve in multilateralizma, uveljavljanje enostranskih interesov ter omejena sposobnost odzivanja s strani
mednarodne globalne skupnosti. S tem se otežuje doseganje
kompromisov in naslavljanje globalnih tveganj. Pojavljajo se
nove oblike groženj, ki jih omogočajo hiter tehnološki napredek in globalizacijski učinki. Na nacionalno varnost Republike
Slovenije tako vplivajo tudi nekatere sodobne grožnje, tudi če
se te ne pojavljajo neposredno na ozemlju Republike Slovenije
ali v njeni neposredni bližini.
Iz navedenega izhaja, da so ukrepi, sprejeti za zagotavljanje varnosti, lahko tudi tisti, ki ne naslavljajo že ogroženega stanja nacionalne varnosti, temveč tudi stanje, ki bi do slednjega
lahko pripeljalo, med katere pa nedvomno sodi podhranjenost
Slovenske vojske, tako kadrovsko kot tudi materialno. Višji
obseg proračunskih finančnih sredstev za obrambo, zlasti v
delu, namenjenem investicijam v razvoj Slovenske vojske, je
torej nujen za vzpostavitev ključnih vojaških zmogljivosti, opredeljenih v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske in
sprejetih obveznostih Republike Slovenije v okviru zavezništva.
ZZSISV26 po mnenju Državnega zbora pomeni nujen
ukrep, s katerim bo omogočena vzpostavitev nujnih obrambnih zmogljivosti države, s tem pa tudi takojšnje in učinkovito
obvladovanje varnostnih situacij, povezanih z zagotavljanjem
varnosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Hkrati pa
sprejem zakona omogoča izpolnjevanje obveznosti, ki jih je
Republika Slovenija prevzela s podpisom Severnoatlantske
pogodbe, kar je prav tako ključnega pomena za zagotavljanje vojaške obrambe države, ki jo skladno s 3. členom ZObr
obrambne sile izvajajo samostojno ali v zavezništvu na podlagi
mednarodnih pogodb.
Državni zbor ponovno poudarja, da je obrambni resor v
času finančne in gospodarske krize nesorazmerno delil usodo
stabilizacije javnih financ v Republiki Sloveniji. Po letu 2010,
ko so obrambni izdatki dosegli 1,61 % BDP, se je obrambni
proračun bistveno zmanjšal in v letu 2015 so obrambni izdatki
predstavljali le še 0,93 % BDP. Delež investicijskih sredstev,
namenjen opremljanju in modernizaciji Slovenske vojske, se
je po letu 2010 bistveno zniževal in dosegel dno leta 2014,
ko je bilo za investicije namenjenih le 1,34 % finančnega načrta Slovenske vojske oziroma nominalno 3.554.848 evrov. V
naslednjih letih se je delež investicij začel počasi povečevati
in je leta 2019 znašal 9,56 % finančnega načrta Slovenske
vojske oziroma 39.580.164 evrov. Dosedanja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske tako ne zagotavlja
potrebnega razvojnega preskoka in modernizacije Slovenske
vojske, ki bi omogočala vzpostavitev zmogljivosti, opredeljenih
v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske in sprejetih
obveznosti Republike Slovenije v okviru zavezništva.
Odsotnost potrebnih razvojnih sredstev se odraža v stanju
Slovenske vojske, ki je od leta 2013 ocenjena z nezadostno
oceno za delovanja v krizi ali vojni. Strateški pregled obrambe
2016 je izpostavil zastoj v razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije, ki ne dosega potrebne ravni sposobnosti za
spoprijemanje s prihodnjimi grožnjami in tveganji nacionalne
varnosti, ne zmore uresničiti vseh dodeljenih ciljev in nalog ter
vzpostaviti vseh nujnih obrambnih zmogljivosti države. Glede
na bistveno spremenjeno mednarodno varnostno okolje Strateški pregled obrambe poziva k sprejetju konkretnih ukrepov
za preseganje ugotovljenega stanja, saj Slovenska vojska ne
dosega potrebne ravni pripravljenosti in sposobnosti za delovanje v celotnem spektru vojaških operacij. Strateški pregled
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obrambe ugotavlja, da Republika Slovenija potrebuje Slovensko vojsko, ki bo sposobna obraniti državo, sodelovati pri zagotavljanju varnosti države in državljanov ter pri zagotavljanju
ali vzpostavljanju miru v svetu. Nacionalne ugotovitve potrjujejo
tudi zavezniški pregledi stanja zmogljivosti, ki Slovensko vojsko
ocenjujejo kot nezmožno delovanja v zahtevnejšem spektru
operacij. Ob pregledu zmogljivosti Republike Slovenije z zavezništvom Nata in uresničevanja zavez Republike Slovenije, ki je
del širšega procesa obrambnega načrtovanja, je januarja 2020
ekspertna skupina zavezništva opozorila, da je nezadovoljivo
stanje pripravljenosti Slovenske vojske posledica dolgotrajne finančne podhranjenosti Slovenske vojske, saj Republika Slovenija med zaveznicami namenja enega najmanjših deležev BDP
za obrambo. Ob tem so se zaradi spremenjenih varnostnih razmer v neposredni bližini Nata vse države članice na Vrhu Nata
2014 z Valižansko zavezo zavezale, da bodo: (1) zaustavile
trend padanja obrambnih izdatkov, (2) stremele k realnemu povečanju obrambnih izdatkov z rastjo BDP, (3) stremele k temu,
da se pomaknejo k smernici 2 % BDP za obrambo v naslednjih
desetih letih in (4) stremele k povečanju obrambnih izdatkov
za glavno opremo ter raziskave in razvoj, s ciljem, da temu
namenijo najmanj 20 % letnih obrambnih izdatkov v naslednjih
desetih letih. Bistvo zaveze je, da se z rastjo BDP povečujejo
tudi obrambni izdatki, s trendom približevanja k 2 % BDP.
ZZSISV26 tako predstavlja nujni ukrep, za vzpostavitev
celovitih obrambnih zmogljivosti države. S tem bo omogočeno tudi takojšnje in učinkovito obvladovanje drugih izjemnih
varnostnih situacij, povezanih z obrambo v države, še posebej
v primeru dodatnega zaostrovanja migrantske krize ter z njo
povezanega delovanja organiziranega kriminala in terorizma
ter v primeru morebitnega pojava in širjenja nalezljivih bolezni.
Hkrati pa se s sredstvi, ki naj bi jih zagotavljal zakon, poleg nacionalnih zmogljivosti omogoča tudi izpolnjevanje mednarodno
sprejetih zavez in prevzemanje pravičnega deleža bremena,
kar krepi varnost in stabilnost evropskega prostora, v katerega
je umeščena Republika Slovenij, utrjuje njen ugled kot verodostojne članice Nata in Evropske unije ter njeno širšo mednarodno verodostojnost pri izpolnjevanju dogovorjenih obveznosti.
Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZZSISV26
nanaša na vsebino, glede katere v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis
zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon
predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe v
smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.
Št. 411-01/20-61/34
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EPA 1240-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

VLADA
3100.

Uredba o spremembah Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela za javne uslužbence

Na podlagi tretjega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
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UREDBO
o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence
1. člen
V Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in
89/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za
javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih
organih, kakor jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek določa ta uredba pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v
pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem tožilstvu in
državnem odvetništvu.
(3) Direktorji v skladu s to uredbo so direktorji, kakor jih
določa uredba, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(višina dela plače)
(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka
2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ
20 odstotkov osnovne plače.
(2) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka
2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ
30 odstotkov osnovne plače.
(3) Izplačili delovne uspešnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se med seboj ne izključujeta.«.
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40/12 – ZUJF in 63/13) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 –
ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13) se v 18. členu prva
alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 8. raven,«.
Četrta alineja se črta.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2020
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EVA 2020-3340-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
3102.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniškem
izpitu

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo »iz prvega
odstavka prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se v prvem in četrtem stavku črta
besedilo »iz drugega odstavka prejšnjega člena«.

Na podlagi 19., 20., 21. in 22. točke prvega odstavka
14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17,
21/18 – ZNOrg in 43/19) minister za infrastrukturo izdaja

KONČNA DOLOČBA

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vozniškem izpitu

4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-25/2020
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EVA 2017-3130-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3101.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,

1. člen
V Pravilniku o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 162/20)
se v 14. členu črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vozila kategorij C1, C1E, C, CE in vozila kategorije B,
ki imajo poleg sedeža za voznika v isti vrsti še dva sedeža,
morajo biti na praktičnem delu vozniškega izpita opremljena
z nehomologiranim dodatnim notranjim vzvratnim ogledalom,
nameščenim v desnem spodnjem ali zgornjem kotu vetrobranskega stekla, s pomočjo katerega lahko ocenjevalec na vozniškem izpitu na diskreten način spremlja opazovanje prometa
kandidata za voznika.«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Določba spremenjenega drugega odstavka 14. člena pravilnika se začne uporabljati 17. decembra 2020.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-502/2020/9
Ljubljana, dne 25. novembra 2020
EVA 2020-2430-0126
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

3103.

Št.

2. člen
V 7., 8., 9. in 10. členu se v 1. točki za besedo »elektrotehnike« dodata vejica in beseda »energetike«.
3. člen
V 11. in 12. členu se v 1. točki za besedo »strojništvo«
dodata vejica in beseda »energetike«.
4. člen
Doda se nov, 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(strokovna usposobljenost delavcev, ki opravljajo dela
in naloge v jedrski elektrarni)
(1) Delavcem, ki so strokovno usposobljeni za opravljaje
del in nalog na delovnih mestih v jedrski elektrarni v skladu z
39. členom Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev
v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 162/20) in imajo o tem veljavno potrdilo, se prizna strokovna usposobljenost
in opravljen preizkus znanja po tem pravilniku za tista dela in
naloge, za katere so usposobljeni v skladu s 39. členom Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in
jedrskih objektih.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2430-0099
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3104.

Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2000
2001-5000
5001-1.5000
15.001-25.000
25.001-50.000

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju občin Šentjernej
in Škocjan

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20 in 158/20 – ZURE) ter soglasja Agencije za
energijo št. 211-15/2020-12/429 z dne 20. 11. 2020, družba
PETROL d.d., Ljubljana, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju občin Šentjernej
in Škocjan
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občin Šentjernej in Škocjan, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:
– od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020

Odjemna skupina
CDKi

8425

KONČNA DOLOČBA

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) minister za infrastrukturo izdaja

1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/15)
se v 5. in 6. členu v 1. in 2. točki za besedo »elektrotehnike«
dodata vejica in beseda »energetike«.

Stran

(2) Strokovna usposobljenost velja 5 let od dneva opravljenega preizkusa znanja.«.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preizkusu
znanja za upravljalca energetskih naprav

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca
energetskih naprav
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Pavšal
(CFP)
[EUR]
2,31262
4,88247
5,97154
7,95389
11,97978

za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,03059
0,01732
0,01615
0,01530
0,01432

Stran

8426 /
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Odjemna skupina

za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

Pavšal
(CFP)
[EUR]

CDK6

50.001-100.000

15,76192

0,46057

0,01395

CDK7

100.001-300.000

18,35513

0,46057

0,01357

CDK8

300.001-800.000

36,71027

0,46057

0,01357

95,40090

0,46057

CDKi
Enota

CDK9

800.001-1.000.000

0,00000

0,01357

CDK10

1.000.001-2.000.000

0,06634

0,01076

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,06634

0,01036

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,06634

0,00876

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,06534

0,00758

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,03370

0,00215

CDK15

Nad 150.000.000

0,03370

0,00215

– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
za leto t:

Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

2021

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0-2000

2,31262

0,03059

CDK2

2001-5000

4,88247

0,01732

CDK3

5001-1.5000

5,97154

0,01615

CDK4

15.001-25.000

7,95389

0,01530

CDK5

25.001-50.000

11,97978

0,01432

CDK6

50.001-100.000

15,76192

0,46057

0,01395

CDK7

100.001-300.000

18,35513

0,46057

0,01357

CDK8

300.001-800.000

36,71027

0,46057

0,01357

CDK9

800.001-1.000.000

95,40090

0,46057

CDK10

0,00000

0,01357

1.000.001-2.000.000

0,06634

0,01076

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,06634

0,01036

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,06634

0,00876

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,06534

0,00758

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,03400

0,00217

CDK15

Nad 150.000.000

0,03400

0,00217

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2020

2021

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave
in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi
izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

1,09605

1,07642

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik
merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja

VU

0,95749

0,94035

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik
merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,69000

0,69000

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

8427

4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
2020
leto t + 1

2021
leto t + 2

Enota mere
[EUR/račun]
[EUR/izpis]
[EUR/izpis]
[EUR/opomin]

2,76
1,40
1,39
0,78

2,84
1,44
1,43
0,80

[EUR/storitev]

22,17

22,83

[EUR/storitev]

6,50

6,50

[EUR/storitev]

8,00

8,00

[EUR/storitev]

38,00

38,00

[EUR/storitev]

44,34

45,67

[EUR/storitev]

35,33

36,38

[EUR/storitev]

38,00

38,00

[EUR/storitev]

47,15

48,56

[EUR/storitev]

15,00

15,00

[EUR/storitev]

23,57

24,27

[EUR]
[EUR/storitev]
[EUR/storitev]

6,75
38,26
49,50

6,95
39,40
49,50

[EUR/storitev]

48,00

48,00

[EUR/storitev]

48,00

48,00

[EUR/storitev]
[EUR/h]
[EUR/h]

40,00
40,00
37,70

40,00
40,00
38,83

[EUR/h]
[EUR/h]
[EUR/h]
[EUR/km]

18,00
37,70
4,50
0,37

18,54
38,83
4,63
0,37

Vrsta ostale storitve
A. PODATKOVNE STORITVE
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji
B.01
odjemnega mesta
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop
B.02
do podatkov meritev
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo,
B.03
ki omogoča upravljanje na daljavo
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže
B.04
plinomera)
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo
B.05
mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
B.06
Neuspešen poskus odklopa
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
B.07
(brez vgradnje plinomera)
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
B.08
(in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti
od G1.6 do G25)
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
B.09
do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
B.10
nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera
B.14
velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti
B.15
od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje
postavke
D.01
Opravila monterja
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
D.04
Kilometrina osebni avto
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta akt začne veljati 1. decembra 2020 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 2020-1002
Ljubljana, dne 23. novembra 2020
EVA 2020-2430-0124
Petrol d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Jože Bajuk
član uprave

Stran

8428 /
3105.
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Uradni podatki o številu okuženih
po statističnih regijah

Na podlagi 2.a člena Odloka o začasnih ukrepih za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20)
Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja

U R A D N E   P O D A T K E
o številu okuženih po statističnih regijah
I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah v
obdobju od 13. 11. 2020 do 26. 11. 2020 so naslednji:
14-dnevna incidenca /
100 000 prebivalcev
1.586
1.556
1.174
1.134
1.059
1.010
960
925
778
723
646
538

Statistična regija
Koroška
Pomurska
Savinjska
Podravska
Jugovzhodna Slovenija
Zasavska
Posavska
Gorenjska
Primorsko-notranjska
Osrednjeslovenska
Goriška
Obalno-kraška

II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0070-165/2020
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EVA 2020-2711-0126
Nacionalni inštitut za javno zdravje
po pooblastilu št. 020-7/2020-1 z dne 5. 5. 2020
Tanja Amon

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3106.

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafične
dejavnosti

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

A N E K S   Š T .   3
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 77/17, 84/18 in 52/19)
1. člen
33. člen Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»33. člen
(delo na domu)
(1) V času trajanja delovnega razmerja se lahko delodajalec in delavec dogovorita o delu na domu in v ta namen skleneta novo pogodbo o zaposlitvi, s katero dogovorita medsebojne pravice, obveznosti in pogoje opravljanja dela na domu,
vključno z obsegom delovnega časa, ki ga delavec opravi na
domu, upoštevaje določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.
(2) Poleg zakonsko določenih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in razlogov za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določenih v drugem
odstavku 26. člena te kolektivne pogodbe, se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen čas tudi v primeru sklenitve
pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu.
(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka se lahko sklene za
obdobje največ enega leta in zgolj v primeru, da ima delavec
že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Po izteku tega obdobja se
pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanja dela
na domu lahko ponovno podaljša. V času trajanja pogodbe
o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanja dela na domu
prvotna pogodba o zaposlitvi delavca miruje.
(4) Pravice delavca po pogodbi o zaposlitvi sklenjeni za
opravljanje dela na domu ne smejo biti nižje od pravic, kot mu
pripadajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki mu v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela na domu
miruje.
(5) Delo na domu se lahko organizira pod naslednjimi
pogoji:
– če gre za takšna dela in naloge, ki jih ni potrebno opravljati v prostorih delodajalca,
– če delavec razpolaga s primernimi poslovnimi ali drugimi prostori,
– če delavec razpolaga z ustreznimi delovnimi sredstvi,
potrebnimi za opravljanje dela ali pa mu le-ta zagotovi delodajalec,
– če je delavcu zagotovljena varnost pri delu,
– če je zagotovljeno sprotno obveščanje delavcev, ki delo
opravljajo na domu.
(6) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega
člena, se dela na domu ne sme organizirati.
(7) V primeru dela delavca na domu je delodajalec dolžan
zagotavljati varne in zdrave razmere za delo in varno delovno
okolje ter občasno nadzorovati varnost in zdravje pri delu. O
načinu nadzora se delavec in delodajalec predhodno dogovorita, delavec pa nadzora ne more odkloniti, pri čemer delavec
lahko dokazuje pogoje za varno in zdravo delo s slikovnim
materialom, kadar okoliščine to dopuščajo. Če nadzora varnosti in zdravja pri delu ni mogoče zagotoviti drugače in če za
to obstaja zakonska podlaga, se lahko nazor izvede tudi na
kraju opravljanja dela ob predhodni najavi najmanj 3 dni pred
izvedbo nadzora. Kadar se delo na domu opravlja začasno ali
občasno oziroma v določenem krajšem obdobju, se lahko dolžnost zagotavljanja varnih in zdravih delovnih razmer zagotovi
s tem, da delodajalec delavcu poda ustrezna navodila za varno
in zdravo delo, delavec pa pisno izjavi, da te pogoje izpolnjuje
in jih bo zagotavljal. Strošek zagotavljanja varnih in zdravih
delovnih razmer bremeni delodajalca.
(8) Delavec zaradi opravljanja dela na domu ne sme biti
kakorkoli postavljen v slabši položaj v primerjavi z delavci, ki
dela ne opravljajo na domu, in ima enake pravice kot delavci,
ki delajo v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico
do izobraževanja, sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega
organiziranja.
(9) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s splošnim aktom delodajalca se določi višina nadomestila za stroške
za uporabo sredstev delavca ali način določanja višine nadomestila, pri čemer le-ta ne more znašati manj kot amortizacija
teh sredstev.
(10) Delavec ima obveznost evidentirati svoj delovni čas v
času opravljanja dela na domu skladno z navodili delodajalca.
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Delodajalec sme v času opravljanja dela na domu od delavca
zahtevati poročanje o opravljenem delu. Delodajalec in delavec se lahko tudi dogovorita, da delavec sporoča podatke o
številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so te drugačne
od v pogodbi o zaposlitvi dogovorjene oziroma v internih aktih
delodajalca določene dnevne delovne obveznosti delavca.
(11) Delavec ima pravico do odmorov in počitkov skladno
z zakonom in kolektivno pogodbo.
(12) V pogodbi o zaposlitvi mora biti natančno določen
čas, v katerem mora biti delavec na razpolago delodajalcu po
telefonu ali elektronski pošti. Izven tega časa se delavec ni
dolžan javljati ali odgovarjati delodajalcu (pravica do odklopa).«
2. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se
prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni
razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od
1. 1. 2021 dalje znašajo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred
tarifni razred

491,45 EUR
540,60 EUR
599,57 EUR
673,29 EUR
766,68 EUR
879,70 EUR
997,65 EUR
1380,98 EUR
1666,02 EUR«

3. člen
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2021 dalje.
Ljubljana, dne 10. novembra 2020
Gospodarska zbornica Slovenije
– Medijska zbornica
predsednik Upravnega odbora
Rajko Djordjevič
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Jakob Počivavšek
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije,
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Bojan Pečnak
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-21
o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in
45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/8.
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OBČINE
KANAL
3107.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj
Soške doline

Na podlagi določb 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06) in 7. ter 14. člena Statuta
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na 13. redni seji dne 12. 11. 2020
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj
Soške doline
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
1. S tem odlokom Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal (v nadaljnjem besedilu »občina«) skupaj z gospodarsko družbo Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle
ustanavlja Zavod za zeleni razvoj Soške doline (v nadaljevanju »zavod«), ki bo skrbel za spodbujanje izvajanja strategije
energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja
območja ustanoviteljev.
2. Občina bo prek zavoda zagotavljala tudi uresničevanje javnega interesa pri izvajanju strategije energetske
in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja območja
ustanoviteljev.
3. Ustanoviteljske pravice izvršuje občina v skladu z
določbami Pogodbe o ustanovitvi zavoda in Statuta zavoda
(v nadaljevanju »splošni akti zavoda«). Predlog pogodbe je kot
priloga sestavni del tega odloka.
4. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
II. STATUSNI DOLOČBI
2. člen
(1) Ime zavoda je Zavod za zeleni razvoj Soške doline.
(2) Sedež zavoda je Pionirska ulica 2, 5213 Kanal.
(3) V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz
tega člena.
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavljata zavodu
v skladu s tem odlokom, zakonom, drugimi predpisi in pogodbami.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
Zavod je ustanovljen za spodbujanje izvajanja strategije
energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja
območja ustanoviteljev.

Na tej podlagi bo zavod opravljal dejavnosti navedene v
naslednjih podrazredih Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
74. 900 Druge nerazvrščene strokovne in tehniške dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
IV. SREDSTVA ZA ZAČETEK POSLOVANJA, PREMOŽENJE
ZAVODA IN FINANCIRANJE DELOVANJA
5. člen
Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev zavoda, znašajo 10.000,00 EUR, ki jih prispevata ustanovitelja, od tega:
1. Občina Kanal ob Soči, 5.000,00 EUR
2. Salonit Anhovo, d. d., 5.000,00 EUR.
Ustanovitelja sta dolžna vplačati sredstva za ustanovitev
ob podpisu pogodbe in jih s tem izročata zavodu v prosto
razpolago.
6. člen
Prostore in opremo za delovanje zavoda zagotavlja ustanovitelj Občina Kanal ob Soči, kar predstavlja upošteven del
prispevka občine, ki ga ureja 9. člen odloka.
7. člen
Zavod si zagotavlja vire, načine in pogoje pridobivanja
sredstev za delo iz sredstev ustanoviteljev, iz javnih razpisov
ter drugih virov.
8. člen
Presežki prihodkov nad odhodki se ne delijo med ustanovitelja, temveč ostajajo v zavodu za namene, za katere je
ustanovljen. Podrobnosti se uredijo s statutom.
9. člen
Ustanovitelja bosta skupne stroške za poslovanje zavoda,
kot so zlasti materialni in potni stroški v zvezi s poslovanjem,
plače zaposlenih in funkcionarjev v organih zavoda in druge
podobne stroške (npr. študije, raziskave, in druge storitve, ki se
nanašajo na delovanje zavoda), nosila v naslednjih razmerjih:
Občina Kanal ob Soči v višini 50 %,
Salonit Anhovo, d. d. v višini 50 %.
Ob morebitnem vstopu novih ustanoviteljev, se v skladu
z dogovorom za vsakega novega ustanovitelja določi, kolikšen
del zagotavljanja teh sredstev je dolžan nositi.
V. ORGANI ZAVODA
10. člen
(1) Organi zavoda so svet zavoda in direktor.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
11. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda ter strokovna javnost.
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Svet zavoda je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanoviteljev od katerih vsak ustanovitelj imenuje po dva predstavnika,
– dveh predstavnikov strokovne javnosti, ki ju na podlagi
razpisa na spletnih straneh ustanoviteljev sporazumno imenujeta ustanovitelja,
– enega člana zaposlenih.
Predstavnika strokovne javnosti morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morata najmanj visokošolsko izobrazbo.
Zaželeno je, da kandidata izpolnjujeta vsaj enega od
naslednjih pogojev:
– poznavanje poslovanja organizacij javnega ali zasebnega prava,
– poznavanje evropskih razpisov ali politik,
– poznavanje sodobnih trendov na področju energetike
ali trajnostnega razvoja.
Ker na dan vpisa v sodni register, zavod še ne bo imel
zaposlenih delavcev in zato v svetu zavoda ne bo predstavnika
zaposlenih, bo strokovno javnost v svetu zavoda predstavljal
en član. Takoj, ko bodo zaposleni imenovali enega člana sveta
zavoda, morata ustanovitelja zavoda začeti postopek imenovanja še drugega predstavnika strokovne javnosti v svet zavoda.
12. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno
izvoljeni ali imenovani. Mandat posameznemu članu sveta
lahko predčasno preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali
če ga odpokliče tisti, ki ga je izvolil oziroma imenoval. O odpoklicu člana sveta je potrebno pisno obvestiti ustanovitelja, svet
zavoda, direktorja in razrešenega člana.
V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu sveta, se nadomestnega člana imenuje oziroma izvoli
za preostanek mandatne dobe.
13. člen
Svet zavoda je sklepčen, ko je prisotnih vsaj polovica
članov.
Svet zavoda z navadno večino prisotnih:
– sprejema statut in njegove spremembe,
– določa finančni načrt, sprejema zaključni račun,
– odloča o izključitvi in pristopu novih soustanoviteljev,
– odloča o nabavi, prodaji ter obremenitvi nepremičnin,
– sprejema letne programe dela in razvoja zavoda ter
spremlja njihovo izvrševanje,
– odloča o prenehanju zavoda ter drugih statusnih spremembah,
– odloča o izvolitvi predsednika sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema druge splošne akte zavoda (pravilnik o
delovnih razmerjih, o računovodstvu, o disciplinski odgovornosti ipd.).
Način delovanja sveta se določi v statutu.
b) Direktor
14. člen
Direktor operativno vodi zavod, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Za
direktorja je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike
Slovenije in ima sedmo stopnjo družboslovne, humanistične
ali tehnične smeri z najmanj petletnimi izkušnjami na vodilnih
ali vodstvenih delovnih mestih. Imenuje se za dobo štirih let.
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom časa,
za katerega je imenovan, v primerih, določenih z zakonom.
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VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV
IN ZAVODA
15. člen
Zavod ima v razmerju do ustanoviteljev naslednje obveznosti:
– izvaja naloge, določene s tem odlokom, statutom zavoda, sklepi in pogodbami;
– zagotavlja ustanoviteljema vse podatke o poslovanju
zavoda in pravočasno opozarja na morebiten primanjkljaj sredstev;
– predlaga ustanoviteljema ukrepe za izboljšanje opravljanja dejavnosti, za katere je ustanovljen;
– druge obveznosti, ki izhajajo iz zakona, tega odloka in
statuta, pogodb ali pa mu jih določita ustanovitelja s posebnim
sklepom.
16. člen
Svet zavoda je dolžan najkasneje v treh mesecih po
konstitutivni seji sveta zavoda sprejeti statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda;
– pooblastila za zastopanje, pooblastila pri poslovanju,
žig, znak in grafično obliko imena zavoda;
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja članov
organov zavoda, njihove pristojnosti, način odločanja in odgovornosti, trajanje mandata ter pogoje in postopke za razrešitev
posameznih članov.
Pred sprejemom statuta zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanoviteljev.
17. člen
V zavod lahko po ustanovitvi vstopijo tudi drugi ustanovitelji, če se ustanovitelja zavoda soglasno strinjata z vstopom
novega ustanovitelja in se pri tem opredeli tudi delež višine
zagotavljanja sredstev, kot ga predvideva 9. člen odloka.
Vsak ustanovitelj lahko kadarkoli izstopi iz Zavoda, vendar mora o nameri, da namerava izstopiti, drugega ali druge
ustanovitelje obvestiti najkasneje šest mesecev pred dnevom
izstopa. Ustanovitelji se morajo pred izstopom sporazumno
dogovoriti o vseh medsebojnih pravicah in obveznostih med
ustanovitelji in pravicah in obveznostih ustanovitelja, ki izstopa,
v razmerju do zavoda.
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev
opravljata ustanovitelja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za čas od podpisa pogodbe pa do imenovanja direktorja,
ki mora biti imenovan najkasneje šest (6) mesecev po konstitutivni seji sveta zavoda, se postavi vršilec dolžnosti direktorja,
ki je dolžan izvesti vse aktivnosti do registracije zavoda pri pristojnem sodišču in sklicati konstitutivno sejo sveta najkasneje v
roku 3 mesecev po dnevu vpisa zavoda v sodni register.
V času od podpisa pogodbe do sprejetja statuta ima vršilec dolžnosti direktorja zavoda pravico zastopati zavod brez
omejitev v aktivnostih iz prvega odstavka. Za vse preostale
pravne posle mora vršilec dolžnosti direktorja zavoda pridobiti
soglasje sveta zavoda, v času do prve konstitutivne seje sveta
zavoda pa soglasje ustanoviteljev.
Ustanovitelja morata takoj, vendar najkasneje v 5 (petih)
dneh od podpisa pogodbe soglasno imenovati vršilca dolžnosti
direktorja zavoda, pri čemer nista vezana na določbe 13. člena
pogodbe, 14. člena tega odloka ali drugih splošnih aktov za
imenovanje direktorja zavoda.
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Občino Kanal pri imenovanju vršilca dolžnosti direktorja
zavoda, kakor tudi pri podajanju soglasij za pravne posle iz
drugega odstavka tega člena, zastopa županja.
20. člen
Vsi stroški, ki bodo nastali do dneva ustanovitve zavoda
in vpisa v sodni register, se štejejo za stroške zavoda, z izjemo
stroškov vpisa novih ustanoviteljev. Podrobnosti se uredijo s
statutom.
21. člen
Zavod preneha z delom v skladu z zakonom ali sklepom
sveta. Za reševanje morebitnih sporov med obema ustanoviteljema je pristojno sodišče v Novi Gorici.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Takoj po začetku veljavnosti odloka
lahko županja Občine Kanal ob Soči podpiše pogodbo o ustanovitvi zavoda z enako vsebino, kot izhaja iz predloga pogodbe, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
Št. 9000-0011/2020-24
Kanal ob Soči, dne 12. novembra 2020
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

Priloga: Predlog Pogodbe o ustanovitvi zavoda za zeleni razvoj Soške doline – 1x
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Na podlagi določb Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 in 127/2006),
sprejemata ustanovitelja:
OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
matična številka: 5881820000, ID za DDV: SI 88524671,
ki jo zastopa županja Tina Gerbec
in
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle,
matična številka: 5043816000, ID za DDV: SI 71263187,
ki ga zastopata predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave dr. Tomaž Vuk

POGODBO O USTANOVITVI ZAVODA ZA ZELENI RAZVOJ SOŠKE DOLINE

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(1) S to pogodbo ustanovitelja ustanovita zavod, ki bo skrbel za spodbujanje izvajanja
strategije energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja območja
ustanoviteljev.
II. IME, SEDEŽ IN ZNAK
(1)
(2)
(3)
(4)

(2) člen

Ime zavoda je Zavod za zeleni razvoj Soške doline.
Sedež zavoda je Pionirska ulica 2, 5213 Kanal.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz tega člena.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki ju določa statut zavoda.
(3) člen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za
svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki
jih zagotavljajo zavodu v skladu z odlokom, s to pogodbo, zakonom in drugimi predpisi.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
(4) člen
(1) Zavod je ustanovljen za spodbujanje izvajanja strategije energetske in snovne
transformacije ter trajnostnega razvoja območja ustanoviteljev.
Na tej podlagi bo zavod opravljal dejavnosti navedene v naslednjih podrazredih Uredbe o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08)
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
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74. 900 Druge nerazvrščene strokovne in tehniške dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
IV. SREDSTVA ZA ZAČETEK POSLOVANJA, PREMOŽENJE ZAVODA IN FINANCIRANJE
DELOVANJA
(5) člen
Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev zavoda, znašajo 10.000,00 EUR, ki jih prispevata
ustanovitelja, od tega:
1.
2.

Občina Kanal ob Soči, 5.000,00 EUR
Salonit Anhovo, d. d., 5.000,00 EUR.

Ustanovitelja sta dolžna vplačati sredstva za ustanovitev ob podpisu pogodbe in jih s tem
izročata zavodu v prosto razpolago.
(6) člen
Prostore in opremo za delovanje zavoda zagotavlja ustanovitelj Občina Kanal ob Soči, kar
predstavlja upošteven del prispevka Občine, ki ga ureja 9. člen odloka.
(7) člen
Zavod si zagotavlja vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo iz sredstev
ustanoviteljev, iz javnih razpisov ter drugih virov.
(8) člen
Presežki prihodkov nad odhodki se ne delijo med ustanovitelja, temveč ostajajo v zavodu za
namene, za katere je ustanovljen. Podrobnosti se uredijo s statutom.
(9) člen
Ustanovitelja bosta skupne stroške za poslovanje zavoda, kot so zlasti materialni in potni
stroški v zvezi s poslovanjem, plače zaposlenih in funkcionarjev v organih zavoda in druge
podobne stroške (npr. študije, raziskave, in druge storitve, ki se nanašajo na delovanje
zavoda), nosila v naslednjih razmerjih:
- Občina Kanal ob Soči v višini 50 %,
- Salonit Anhovo, d. d. v višini 50 %.
Ob morebitnem vstopu novih ustanoviteljev, se v skladu z dogovorom za vsakega novega
ustanovitelja določi, kolikšen del zagotavljanja teh sredstev je dolžan nositi.
V. ORGANI ZAVODA
(1) Organi zavoda so svet zavoda in direktor.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
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a) Svet zavoda
(10) člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda ter
strokovna javnost.
Svet zavoda je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanoviteljev od katerih vsak ustanovitelj imenuje po dva
predstavnika,
– dveh predstavnikov strokovne javnosti, ki ju na podlagi razpisa na spletnih straneh
ustanoviteljev sporazumno imenujeta ustanovitelja,
– enega člana zaposlenih.
Predstavnika strokovne javnosti morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morata najmanj visokošolsko izobrazbo.
Zaželeno je, da kandidata izpolnjujeta vsaj enega od naslednjih pogojev:
– poznavanje poslovanja organizacij javnega ali zasebnega prava,
– poznavanje evropskih razpisov ali politik,
– poznavanje sodobnih trendov na področju energetike ali trajnostnega razvoja.
Ker na dan vpisa v sodni register, zavod še ne bo imel zaposlenih delavcev in zato v svetu
zavoda ne bo predstavnika zaposlenih, bo strokovno javnost v svetu zavoda predstavljal en
član. Takoj, ko bodo zaposleni imenovali enega člana sveta zavoda, morata ustanovitelja
zavoda začeti postopek imenovanja še drugega predstavnika strokovne javnosti v svet
zavoda.
(11) člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani. Mandat
posameznemu članu sveta lahko predčasno preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali če ga
odpokliče tisti, ki ga je izvolil oziroma imenoval. O odpoklicu člana sveta je potrebno pisno
obvestiti ustanovitelja, svet zavoda, direktorja in razrešenega člana.
V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu sveta, se nadomestnega
člana imenuje oziroma izvoli za preostanek mandatne dobe.
(12) člen
Svet zavoda je sklepčen, ko je prisotnih vsaj polovica članov.
Svet zavoda z navadno večino prisotnih:
- sprejema statut in njegove spremembe,
- določa finančni načrt, sprejema zaključni račun,
- odloča o izključitvi in pristopu novih soustanoviteljev,
- odloča o nabavi , prodaji ter obremenitvi nepremičnin,
- sprejema letne programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
- odloča o prenehanju zavoda ter drugih statusnih spremembah,
- odloča o izvolitvi predsednika sveta,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- sprejema druge splošne akte zavoda (pravilnik o delovnih razmerjih, računovodstvo,
disciplinski odgovornosti ipd.).
Način delovanja sveta se določi v statutu.
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b) Direktor
(13) člen
Direktor operativno vodi zavod, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za
zakonitost dela zavoda. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike
Slovenije in ima sedmo stopnjo družboslovne, humanistične ali tehnične smeri z najmanj
petletnimi izkušnjami na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih. Imenuje se za dobo štirih let.
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih,
določenih z zakonom.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
(14) člen
Zavod ima v razmerju do ustanoviteljev naslednje obveznosti:
- izvaja naloge, določene s to pogodbo, statutom zavoda, sklepi in pogodbami;
- zagotavlja ustanoviteljema vse podatke o poslovanju zavoda in pravočasno opozarja
na morebiten primanjkljaj sredstev;
- predlaga ustanoviteljema ukrepe za izboljšanje opravljanja dejavnosti, za katere je
ustanovljen;
- druge obveznosti, ki izhajajo iz zakona, te pogodbe in statuta, pogodb ali pa mu jih
določita ustanovitelja s posebnim sklepom.
(15) člen
Svet zavoda je dolžan najkasneje v treh mesecih po konstitutivni seji sveta zavoda sprejeti
statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:
- organizacijo in način poslovanja zavoda;
- pooblastila za zastopanje, pooblastila pri poslovanju, žig, znak in grafično obliko
imena zavoda;
- postopek in način izvolitve oz. imenovanja članov organov zavoda, njihove
pristojnosti, način odločanja in odgovornosti, trajanje mandata ter pogoje in
postopke za razrešitev posameznih članov.
Pred sprejemom statuta zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanoviteljev.
(16) člen
V zavod lahko po ustanovitvi vstopijo tudi drugi ustanovitelji, če se ustanovitelja zavoda
soglasno strinjata z vstopom novega ustanovitelja in se pri tem opredeli tudi delež višine
zagotavljanja sredstev, kot ga predvideva 9. člen odloka.
Vsak ustanovitelj lahko kadarkoli izstopi iz Zavoda, vendar mora o nameri, da namerava
izstopiti, drugega ali druge ustanovitelje obvestiti najkasneje šest mesecev pred dnevom
izstopa. Ustanovitelji se morajo pred izstopom sporazumno dogovoriti o vseh medsebojnih
pravicah in obveznostih med ustanovitelji in pravicah in obveznostih ustanovitelja, ki izstopa, v
razmerju do zavoda.
(17) člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljata ustanovitelja.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(18) člen
Za čas od podpisa pogodbe pa do imenovanja direktorja, ki mora biti imenovan najkasneje
šest (6) mesecev po konstitutivni seji sveta zavoda, se postavi vršilec dolžnosti direktorja, ki je
dolžan izvesti vse aktivnosti do registracije zavoda pri pristojnem sodišču in sklicati
konstitutivno sejo sveta najkasneje v roku 3. mesecev po dnevu vpisa zavoda v sodni register.
V času od podpisa pogodbe do sprejetja statuta ima vršilec dolžnosti direktorja zavoda pravico
zastopati zavod brez omejitev v aktivnostih iz prvega odstavka. Za vse preostale pravne posle
mora vršilec dolžnosti direktorja zavoda pridobiti soglasje sveta zavoda, v času do prve
konstitutivne seje sveta zavoda pa soglasje ustanoviteljev.
Ustanovitelja morata takoj, vendar najkasneje v 5(petih) dneh od podpisa pogodbe soglasno
imenovati vršilca dolžnosti direktorja zavoda, pri čemer nista vezana na določbe 13.člena
pogodbe, 14. člena tega odloka ali drugih splošnih aktov za imenovanje direktorja zavoda.
Občino Kanal pri imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda, kakor tudi pri podajanju
soglasij za pravne posle iz drugega odstavka tega člena, zastopa županja.
(19) člen
Vsi stroški, ki bodo nastali do dneva ustanovitve zavoda in vpisa v sodni register, se štejejo za
stroške zavoda, z izjemo stroškov vpisa novih ustanoviteljev. Podrobnosti se uredijo s
statutom.
(20) člen
Zavod preneha z delom v skladu z zakonom ali sklepom sveta. Za reševanje sporov je
pristojno sodišče v Novi Gorici.

Kanal, ____________

Anhovo, ____________

Številka: ____________

Številka: ____________

OBČINA KANAL OB SOČI

SALONIT ANHOVO, d.d.

županja Tina Gerbec

predsednik uprave Julijan Fortunat

_______________

_______________
član uprave dr. Tomaž Vuk
_______________
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VSEBINA
3096.
3097.

3098.
3099.

3100.
3101.

3102.
3103.

3104.
3105.

3106.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII)
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za
investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26, EPA 1240-VIII)

8393

8419
8421

8422

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije

8423
8424

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniškem izpitu
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca
energetskih naprav

8424
8425

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju občin Šentjernej in Škocjan
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih
regijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

8425
8428

8428

OBČINE
3107.

KANAL

Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške
doline

8430
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