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ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE
COVID-19
(PKP6)

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA
V Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020, z veljavnostjo dne 12. 3. 2020 ob 18.00, je bila
objavljena Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
Republike Slovenije. Razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so sledile objave
različnih pravnih aktov. Ti ukrepi so v največji možni meri predstavljali omejitev javnega življenja in
javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer so nastale tudi posledice na področju
gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, izpolnjevanja davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin
oziroma na vseh ravneh družbe.
Z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, ZIUZEOP) so bili zaradi posledic epidemije
določeni dodatni ukrepi, s katerimi se za čas trajanja ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo
podaljšanja, preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19 za državljanke in
državljane (v nadaljevanju: državljane) ter gospodarstvo.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20, ZIUZEOP-A) so
se popravile nejasnosti iz ZIUZEOP, hkrati pa so se določili nekateri dodatni ukrepi za zajezitev
epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, na področju institucionalnega
varstva, za ranljive skupine ljudi, določene delodajalce sezonske delavce in študente.
Vlada je na dopisni seji dne 14. maja 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z dnem 15. maj
2020 (Uradni list RS, št. 68/20 z dne 14. 5. 2020).
Sprejet je bil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, št. 80/20, ZIUOOPE), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), za ohranitev delovnih mest in zagon gospodarstva. Zaradi
prilagajanja na situacijo v povezavi z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) in gospodarstvom
je bilo potrebno sprejeti ukrepe za pripravo na drugi val nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Zato je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št.
98/20, ZIUPDV), s katerim se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju dela, delovnih razmerij in socialnega
varstva.

Nadalje je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 152/20, ZZUOOP), ki določa ukrepe za omilitev in odpravo posledic in vpliva nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in
izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, prehrane ter infrastrukture.
Zaradi naraščanja števila okuženih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) in zaradi naraščanja
zasedenosti kapacitet bolnišničnih postelj, namenjenih bolnikom z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2
(COVID-19), ter števila bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje zaradi nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) je Vlada Republike Slovenije, na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), z
Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, z dne
18. oktober 2020, ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike
Slovenije, in sicer za 30 dni.
Zaradi ponovne razglasitve epidemije je potrebno nekatere ukrepe iz Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, ZZUOOP), ki so bili sprejeti še pred
razglasitvijo ponovne epidemije COVID-19 dne 18. oktobra 2020, dopolniti. Prav tako pa je smiselno
nekatere ukrepe iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, ZIUZEOP) ponovno aktivirati (kot npr.
subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite), nekatere ukrepe
iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 80/20, ZIUOOPE) podaljšati (kot npr. podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa)
in uvesti nekatere povsem nove ukrepe (kot npr. delna nadomestitev fiksnih stroškov zaradi posledic
prizadetim podjetjem).
Zato je potrebno sprejeti nov PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev posledic vpliva drugega vala
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega
varstva.
2.2 Načela
Predlog zakona ureja vsebino, povezano z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19). Predlog
zakona sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim
subjektom ter naslednjim načelom:
1. Načelo prilagajanja prava družbenim razmeram
Epidemija virusa COVID-19 je ves svet pahnila v popolnoma novo in nepredvidljivo situacijo, tako z
vidika njenega trajanja ter posledic na družbo in posameznike ter njihov vrednostni sistem. V luči te
negotovosti zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim
družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja. Načelo
prilagajanja prava družbenim razmeram se v teh družbenih razmerah torej kaže kot ključni element
načela pravne države.1
2. Načelo socialne države
Načelo socialne države daje zakonodajalcu pri zagotavljanju in uresničevanju socialne varnosti njegovih
državljanov široko polje proste presoje. Načelo je povezano z načelom vzajemnosti in solidarnosti.2
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Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 z dne 15. 3. 2018, 38. točka obrazložitve.
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Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-313/98 z dne 16. 3. 2000, 5. točka obrazložitve.

3. Načelo zakonitosti
Načelo zakonitosti od državnih organov zahteva, da morajo njihova posamična dejanja temeljiti na
zakonu ali na zakonitem predpisu (četrti odstavek 153. člena Ustave Republike Slovenije).
4. Načelo učinkovitosti
Nujni ukrepi, ki jih država sprejema za obvladovanje in zmanjševanje negativnih posledic COVID-19 na
prebivalstvo in gospodarstvo, morajo biti čim bolj učinkoviti.
5. Načelo ekonomičnosti postopka
Postopki dodeljevanja finančnih sredstev in spodbud se morajo voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim
manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku.
6. Načelo solidarnosti
Zakonski ukrepi sledijo načelu solidarnosti in vzajemne pomoči med bolnimi in zdravimi.
7. Načelo transparentnosti
Zaradi preprečevanja zlorab so prejemniki finančnih vzpodbud zavezani k transparentnosti njihovega
pridobivanja.
2.3 Poglavitne rešitve
Z zakonom se določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega
varstva.
Poglavitne rešitve so:
- subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo,
- podaljšanje moratorija na kredite,
- subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,
- delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom,
- izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence,
- oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske
unije,
- financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve,
- odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora,
- poenostavitev poroštvene likvidnostne sheme, in
- zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Predlog zakona ima finančne posledice za državni proračun, in sicer v višini cca. 1 milijarde eurov.
Predlog zakona nima vpliva na druga javna finančna sredstva.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV
V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Finančna sredstva za izvajanje zakona so zagotovljena v sprejetem državnem proračunu.
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Interventni ukrepi držav na trgu dela zaradi upada gospodarske aktivnosti kot posledice širjenja virusa:

Italija

Italijanska vlada je 16. marca 2020 predstavila paket ukrepov v vrednosti 25 mrd evrov (od tega 20
mrd evrov neto zadolževanja, 1,1 % BDP). Namen ukrepov je okrepitev zdravstvenega sistema,
podpora podjetjem, zaposlenim in družinam ter ohranitev zaposlitev in dohodkov. Sprejeti so bili
naslednji ukrepi:
- Krepitev zdravstvenega sistema in civilne zaščite (v višini približno 3,2 mrd evrov): Omogočena
je takojšnja zaposlitev dodatnih zdravnikov in medicinskega osebja, okrepitev vojaških
medicinskih zmogljivosti in vključitev zasebnih bolnišnic v javno mrežo. Pravila dovoljujejo tudi
zaseg zasebne lastnine za potrebe zdravstvenih ustanov. Urejeno je bilo skupno javno naročilo
za medicinsko zaščitno opremo ter ventilatorjev.
- Ohranjanje zaposlitev in dohodkov (v višini približno 10,3 mrd evrov): Določena je okrepitev
socialne varnostne mreže, še posebej za začasno brezposelne. Družine lahko zaprosijo za
moratorij na plačila hipotekarnih kreditov, starši lahko dobijo do 600 evrov za varstvo otrok, ali
pa zaprosijo za dodatni starševski dopust v trajanju 12 dni, ki je plačan v višini 50 % njihove
redne plače. Javni zdravstveni sistem je zaposlil dodatnih 1.000 zdravnikov, zagotovljena pa
so tudi sredstva za plačilo nadur za zdravstveno osebje in policijo.
- Zagotavljanje likvidnosti: Zagotovljenih je do 350 mrd evrov likvidnostnih sredstev za podjetja
in gospodinjstva (skupaj 5,1 mrd evrov). Sredstva so zagotovljena za vzvod za likvidnostne
kredite za gospodarstvo, predvsem za mala in srednja podjetja. V odvisnosti od razvoja
dogodkov bo morda višina razpoložljivih sredstev povečana in upravičenost do sredstev
razširjena na vsa podjetja. Določen je moratorij na plačila kreditov in hipotek za mala in srednja
podjetja, povečan sklad za garancije za mala in srednja podjetja ter zagotovljeno državno
poroštvo za t.i. Cassa depositi e prestiti, ki omogoča likvidnost z multiplikatorjem 20, kar
pomeni da 500 mio evrov poroštva zagotavlja sredstva v višini do 10 mrd evrov.
- Davčne ugodnosti: Določena je zamrznitev plačil davkov in davčne spodbude za zaposlene in
podjetja v višini 1,6 mrd evrov. Določene so nove kategorije priznanih stroškov, predvsem za
nakupe razkužil in zaščitne opreme ter krediti v višini donacij za boj proti virusu COVID-19.
Evropska komisija je 17. septembra 2020 odobrila italijansko shemo s skupnim proračunom 44 mrd
evrov za podporo velikih podjetij, ki jih je prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Shema sestoji iz štirih ukrepov. Shema je namenjena velikim podjetjem, ki so v letu 2020 utrpela močno
zmanjšanje prihodkov. Da so lahko podjetja upravičena do podpore, morajo biti obravnavana kot
strateška za gospodarstvo in trge dela. Ukrepi v shemi so: (1) kapitalske injekcije, (2) obvezne
zamenljive obveznice, (3) zamenljive obveznice na zahtevo upravičenca ali imetnika obveznice in (4)
podrejeni dolg.
Nadalje je Evropska komisija 7. oktobra 2020 odobrila italijansko shemo za podporo podjetjem, ki
delujejo v regijah južne Italije in ki so bila prizadeta zaradi izbruha nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19), v višini 1.5 mrd evrov. Podjetja bodo podporo prejela v obliki zmanjšanja stroškov dela in
pomoči pri ohranjanju zaposlitev. Shema vključuje davčne ugodnosti (predvsem znižanje prispevka za
socialno varnost) za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020, ki so odobrene zasebnim
delodajalcem, ki delujejo na jugu Italije. Cilj sheme je zmanjšati stroške dela upravičencev in jim tako
pomagati pri reševanju njihovih likvidnostnih potreb, nadaljevanju dejavnosti in ohranjanju zaposlitev
med izbruhom virusa in po njem.
Evropska komisija je 29. septembra 2020 odobrila tudi italijansko shemo v višini 403 mio evrov za
povrnitev stroškov, ki jih imajo italijanska podjetja zaradi uvedbe zaščitnih ukrepov na delovnem mestu,
da bi se zmanjšalo tveganje prenosa okužb. Ukrep bo na voljo podjetjem vseh velikosti v vseh sektorjih,
razen v finančnem sektorju. Cilji sheme so ohranjanje delovanja gospodarske aktivnosti med in po
izbruhu nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zaščita zdravja in varnost ljudi. Znesek pomoči bo
vsaj 500 evrov. Morebitni največji znesek pomoči bo 15.000 evrov za podjetja z do devetimi delavci,
50.000 evrov za podjetja z med 10 in 50 delavci in 100.000 evrov za podjetja z več kot 50 delavci.
Avstrija
Avstrijska vlada je sprejela paket pomoči za podjetja v skupni vrednosti 38 milijard EUR (9,5 %
BDP). Zasnova je zelo fleksibilna in zajema širok nabor različnih politik. Za takojšnjo pomoč
(stabilizacija zdravstvenega sistema, stimulacija trga dela, ohranjanje javnega reda in varnosti,

ipd.) so namenjene 4 mrd evrov. Ustanovljen je bil sklad za pomoč samozaposlenim ter malim in
srednjim podjetjem v višini 1 mrd evrov. Za mala in srednja podjetja je predviden tudi likvidnostni
garancijski sklad v višini 10 mio evrov, za turistični sektor pa še 100 mio evrov garancij za podjetja,
ki bodo utrpela znižanje dohodkov za več kot 15 %. Za kredite in izboljšanje likvidnostni bo
namenjenih 9 mrd evrov, dodatnih 15 mrd evrov pa za nujno pomoč prizadetim podjetjem. Zvezna
vlada podpira tudi raziskave na področju virusa COVID-19, zato bo 1 mio evrov namenjenih
kratkoročnim raziskavam, dodatnih 13 mio evrov pa v obliki tveganega kapitala za podporo razvoja
rešitev na podlagi temeljnih raziskav. Osebam, ki so v karanteni, bo plačo nadomestila zvezna
vlada, in sicer za 10 dni. Osebe, ki morajo ostati doma zaradi varstva otrok, ki bi morali biti sicer
vključeni v organizirano varstvo, bodo dobile nadomestilo v višini tretjine plače s strani zvezne
vlade. Na davčnem področju se zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti pričakuje znižanje
dohodkov v višini 1,1 mrd evrov (cca 0,25 % BDP), poleg tega pa se pričakuje znižanje oziroma
zamik prihodkov zaradi zamika plačil osebnih in korporacijskih davkov, ki je predvideno v višini do
10 mrd evrov.
Prvotna avstrijska shema za pomoč podjetjem je bila odobrena 8. aprila 2020. Predvidevala je
začasno omejene zneske pomoči v obliki (i) neposrednih nepovratnih sredstev, (ii) jamstev za
posojila in vračljive predujme in (iii) jamstev za posojila in subvencionirane obrestne mere za
posojila. Cilj prvotne sheme je bil podjetjem, ki jih je prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV2 (COVID-19), omogočiti, da kljub trenutni izgubi prihodkov zaradi pandemije pokrijejo svoje
kratkoročne obveznosti. Avstrija je priglasila nekatere spremembe prvotne sheme, zlasti: (i) mikro
ali mala podjetja lahko zdaj koristijo ukrep, četudi so bila pod določenimi pogoji 31. decembra 2019
v težavah in (ii) povečanje celotnega proračuna sheme za 4 mrd evrov, torej s 15 mrd evrov na 19
mrd evrov.
Evropska komisija je odobrila tudi avstrijsko shemo za podporo podjetjem v Spodnji Avstriji, ki jih
je prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v višini 120 mio evrov. Shema je
bila odobrena v okviru začasnega okvira. V okviru sheme bo javna podpora zagotovljena v obliki
neposrednih nepovratnih sredstev, jamstev in podrejenih posojil z subvencioniranimi obrestnimi
merami. Ukrep je na voljo za podjetja vseh velikosti v vseh sektorjih, razen v finančnem,
kmetijskem, ribiškem in ribogojnem sektorju. Cilj ukrepa je upravičencem olajšati dostop do
zunanjega financiranja in ublažiti nenadno pomanjkanje likvidnosti, ki je posledica izbruha
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V zvezi z neposrednimi povratnimi sredstvi pomoč ne
bo presegala 800.000 evrov na podjetje, kar določa začasni okvir. Jamstva in podrejena posojila v
okviru ukrepa izpolnjujejo minimalne ravni za jamstvene premije in meje kreditnega tveganja.
Shema skrajšanega delovnega časa zaradi izbruha nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je
podaljšana od 1. oktobra 2020. Model sheme skrajšanega delovnega časa ustvarja predvidljivost
in varnost za podjetja.
Od 1. oktobra 2020 velja:
- Podaljšanje sheme skrajšanega delovnega časa za nadaljnjih 6 mesecev.
- Prejemki še vedno znašajo 80/85/90 odstotkov neto plače.
- Družbam bodo še naprej v celoti povrnjeni vsi dodatni stroški.
- Standardiziran postopek za preverjanje ekonomskega vpliva.
- Za nadaljnje usposabljanje je treba koristiti čas izven delovnega časa.
- Delovni čas je lahko med 30 % in 80 %.
Odlog odplačevanja posojil za fizične osebe in mikro podjetja je bil z začetkom junija 2020 podaljšan za
štiri mesece. Aprila 2020 je zvezna vlada uvedla zakonski moratorij na kredite; rok je bil podaljšan za 4
mesece do 31. oktobra 2020. Moratorij na kredite je bil podaljšan z namenom lajšanja bremena in
hkratnega povečevanja likvidnosti posojilojemalcev, ki potrebujejo dodatno zaščito. Do 3. junija je bilo
odobrenih 103.636 odlogov v skupni vrednosti 4.08 mrd evrov.
Nemčija

V Nemčiji je aktivirano pravilo izjeme, ki se nanaša na uzakonjeno zavoro javnega zadolževanja,
ki je osnovana tako, da lahko zvezni vladi v izrednih in kriznih razmerah omogoča manevrski
prostor pri omejitvi učinkov gospodarskih kriz oziroma se gospodarstvo preko ciljnih paketov
pomoči lahko ponovno zažene. Zvezna vlada skupaj s federalnimi enotami vzpostavlja zaščitne
ukrepe tako za zaposlene kot za gospodarske družbe z namenom zagotavljanja likvidnosti v
zaostrenih gospodarskih razmerah. Splošno sporočilo vlade je, da je denarja za prebroditev krize
dovolj in da bo porabljen za potrebne ukrepe.
Nemško gospodarstvo je izvozno usmerjeno in zato so družbe prizadete tudi zaradi učinkov
pandemije v drugih delih sveta. Pri pripravi ukrepov se ne zanašajo na ekonomske indikatorje, ker
bodo na voljo šele v kasnejšem času, ampak upoštevajo predvsem trenutni padec povpraševanja
in pretrganje mednarodnih dobavnih verig. Poleg ukrepov, ki so usmerjeni v gospodarstvo, je
zvezno ministrstvo za zdravje dobilo dodatna sredstva v višini 1 mrd evrov za boj proti virusu
COVID-19, ministrstvo za izobraževanje in raziskave pa dodatnih 145 mio evrov za razvoj cepiv in
ostalih ukrepov za zdravljenje. Za zaščito gospodarstva je pripravljen nabor ukrepov, ki temelji na
štirih stebrih:
1. Zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi kompenzacije za zmanjšano število delovnih ur.
Negotovost zaradi kratkoročne prekinitve trgovinskih tokov ne sme voditi v brezposelnost.
Uporablja se preizkušena metoda kompenzacije delovnih ur, pri kateri pa so olajšani pogoji
za pridobitev pravic. Zvezna vlada krije tudi vse prispevke za socialno varstvo.
2. Davčni ukrepi so usmerjeni v likvidnost. Davčni organi so prejeli splošno navodilo, da se
pogoji za odobritev odloga plačila davka v primerih, ko bi plačilo oziroma izterjava vodila v
zaostreno finančno situacijo, ne interpretirajo strogo. Glede na zmanjšano gospodarsko
aktivnost se ne pričakuje enakega nivoja dohodkov kot v preteklem letu, zato je
poenostavljen postopek za znižanje akontacij davka. V primerih, da je neplačilo povezano
s posledicami pandemije, je izterjava zamrznjena do konca leta 2020, hkrati pa so
odpisane tudi obresti in kazni za to obdobje.
3. Milijardni ščit za podjetja: gospodarska situacija v kateri so se znašla podjetja ni njihova
krivda, ampak je posledica pretrganih dobavnih verig in občutnega zmanjšanja
povpraševanja v več sektorjih, hkrati pa operativnih stroškov ni mogoče znižati, vsekakor
ne na kratek rok. Novi ukrepi, ki bodo zagotavljali likvidnost gospodarstvu, so neomejeni.
Njihova višina bo prilagojena potrebam. V prvem koraku bodo razširjeni obstoječi programi
likvidnostnih pomoči, da bo podjetjem omogočen dostop do poceni posojil. Za garancijske
banke (Bürgschaftsbanken) je garancijski limit podvojen na 2,5 mio evrov, zvezna vlada
pa povečuje svojo udeležbo pri tveganju za 10 %. Garancijske v višini do 250.000 evrov
bodo lahko banke sprejemale samostojno in v zelo kratkem času, do 3 dni. Do velikih
sindiciranih garancijskih programov bodo upravičena podjetja iz vseh regij (do sedaj samo
iz slabše razvitih), spodnja meja je določena v višini 50 mio evrov, garancijska udeležba
pa je mogoča do višine 80 %. Ti ukrepi so bili priglašeni tudi EK v okviru državnih pomoči.
4. Zadnji steber predstavljajo ukrepi za okrepitev evropske kohezije in usklajen odziv držav
članic ter evropskih institucij, predvsem Evropske centralne banke in Evropske
investicijske banke.
Shema skrajšanega delovnega časa je podaljšana do konca leta 2021.
Hrvaška
Hrvaška vlada je sprejela 63 ukrepov za spodbujanje gospodarstva v času epidemije v skupni
vrednosti več kot 30 milijard kun, ki bodo namenjeni predvsem ohranjanju delovnih mest in
likvidnosti podjetij. Ukrepi so namenjeni predvsem najbolj prizadetim sektorjem, kot je na primer
turizem, ter malim in srednjim podjetjem. Davčni ukrepi določajo odlog oziroma obročno plačilo
korporacijskih in osebnih davkov ter prispevkov za socialno varnost. Fizičnim osebam bo
omogočeno hitrejše vračanje preplačane dohodnine za leto 2019. Vse donacije za samozaposlene
ali pravne osebe, ki so namenjene olajševanju posledic zaradi virusa COVID-19, so izvzete iz
obdavčljivih dohodkov. Za ohranitev zaposlitev bo delodajalcem za vsakega delavca izplačana

minimalna neto plačo v višini 3.250 kun, delodajalci pa lahko izplačajo tudi dodatni del plače, k
čemur jih z ukrepi spodbuja vlada. Določeno je podaljšanje ureditve za stalne sezonske delavce.
Za zagotavljanje likvidnosti bodo na voljo brezobrestna posojila lokalnim skupnostim, Zavodu za
zdravstveno varstvo in Državnemu pokojninskemu zavodu. Obstoječa posojila Hrvaške banke za
obnovo in razvoj je mogoče reprogramirati z vključitvijo moratorija na plačilo glavnice. V
sodelovanju s komercialnimi bankami je omogočeno hitro odobravanje poroštev in posojil za
gospodarske družbe za financiranje plač in operativnih stroškov, z zapadlostjo do treh let.
Komercialne banke in davčna uprava bodo uvedle trimesečno mirovanje prisilnih izterjav zapadlih
plačil nasproti vsem dolžnikom (pravnim in fizičnim osebam). Vlada bo zagotovila interventni odkup
živine, poljščin, zelenjave in sadja za zagotovitev preskrbe in za podporo kmetijskemu sektorju.
Organizirano je javno naročilo za nakup dezinfekcijskih sredstev, čistil in zaščitne opreme od
potencialno ogroženih proizvajalcev in njihova vključitev v strateške rezerve. V turističnem sektorju
so zamrznjena vsa plačila turističnih taks in koncesij za uporabo naravnih virov. Za ta sektor je
predvidena tudi posebna kreditna linija za zagotavljanje likvidnosti.
Evropska komisija je 12. maja 2020 odobrila hrvaško shemo v vrednosti približno 322 mio evrov
za jamstva za posojila in subvencionirana posojila za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih
je prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V okviru sheme bo imela podpora
imela obliko subvencioniranih posojil in državnih jamstev za posojila. Shemo bo upravljala
HAMAG-BICRO, hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije. Cilj sheme je povečanje
dostopa do zunanjega financiranja tistih mikro podjetij in MSP, ki so bila najbolj prizadeta zaradi
gospodarskega vpliva izbruha nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in tako zagotoviti
njihovo nadaljnje delovanje.
Evropska komisija je 30. junija 2020 odobrila hrvaško shemo v vrednosti približno 80 mio evrov za
podporo podjetjem, ki delujejo v pomorskem, transportnem, potovalnem, infrastrukturnem in
podobnih sektorjih, ki jih je močno prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podpora bo imela obliko državnih jamstev na nova posojila pri bankah in drugih finančnih
institucijah. Državno poroštvo bo pokrilo do 90 % posojila. Cilj sheme je zagotoviti likvidnost
podjetjem vseh velikosti, ki jih je prizadel izbruh nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in jim
tako omogočiti nadaljevanje delovanja, začetek investicij in ohranjanje zaposlenosti. Shema naj bi
podprla več kot 1000 podjetij.
Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom EU.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
Za izvajanje zakona so pristojna ministrstva in drugi državni organi, na delovnih področjih katerih se
sprejemajo ukrepi.
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
Za upravičence do ugodnosti po tem zakonu so predvidene dodatne administrativne obveznosti.
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Zakon nima posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki.
6.3 Presoja posledic za gospodarstvo:

Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarstvo, saj upravičencem omogoča omilitev
posledic epidemije virusa COVID-19.
6.4 Presoja posledic za socialno področje:
S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev, med drugim tudi na področju
socialnega varstva.
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja:
Predlog zakona ne vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja.
6.6 Presoja posledic za druga področja
Predlog zakona ne vpliva na druga področja.
6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:


Predstavitev sprejetega zakona:

Za izvajanje zakona so pristojna ministrstva in drugi državni organi, na delovnih področjih katerih se
sprejemajo ukrepi.


Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:

Izvajanje zakona spremljajo vsebinsko pristojna ministrstva po področjih.
6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
/
7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:
Predlog zakona ni bil objavljen na spletnih naslovih.
Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, sodelovanje javnosti pri pripravi predloga zakona ni
potrebno.
8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA
PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:
Pri pripravi predloga zakona sta sodelovala zunanja strokovnjaka:
– dr. Matej Lahovnik, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
– mag. Ivan Simič, Skupina Simič & Partnerji d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, lastniki: Ivan
Simič 88%, Mojca Zidar 6%, Tanja Kaltnikar 3%, Nevenka Simić Mićunović 3%.
Za sodelovanje nista prejela plačila.
9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES:





mag. Andrej Šircelj, minister, Ministrstvo za finance
mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
mag. Peter Ješovnik, državni sekretar, Ministrstvo za finance
Nina Marin, sekretarka, vodja Službe za pravne zadeve po pooblastilu ministra, Ministrstvo za
finance.

II. BESEDILO PREDLOGA
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 COVID19 (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),
5. Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13),
6. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15,
31/18 in 152/20 – ZZUOOP),
7. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
8. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16),
9. 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),
10. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 –
ZIUZEOP in 142/20),
11. 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 ter zakonom se 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, 75/19 in 11/20 – odl. US),
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 socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15,
88/16, 31/18 in 73/18),
6. 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),
7. 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),
8. 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),
9. 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),
10. Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),
11. Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B,
45/08 in 91/13),
12. 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),

13. Zakona o računovodstvu ((Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
14. 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),
15. 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),
16. 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),
17. Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17
in 22/18),
18. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18),
19. Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
20. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20),
21. 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),
22. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
23. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
24. Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in
109/12),
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).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na
področju dela, gospodarstva, vzgoje, šolstva in raziskovalne dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva in
prehrane, javnega sektorja, verskih uslužbencev, zaščite, reševanja in pomoči, okolja in sklica skupščin.

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 točka f) črta.
3. člen
V 9. členu se v drugem odstavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
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 najkasneje 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 najkasneje 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; v
nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa iz ZIUOOPE se podaljša do
30. junija 2021.
(2) Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni
delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. junija 2021.".

6. člen

V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za napotitev v karanteno na domu iz 11. člena tega zakona sta pristojna Nacionalni inštitut za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in lečeči zdravnik, za napotitev v karanteno na domu iz 12. člena
tega zakona pa je pristojna Policija.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ, lečeči zdravnik ali Policija z ustnim navodilom napotijo
osebo iz prvega odstavka tega člena v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami,
ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebo z navodilom, ki ga pripravi NIJZ, seznanijo glede namena in
načina izvajanja karantene na domu.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 v elektronski obliki vodi
evidenco izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka, tako da za vsako osebo, ki je prejela potrdilo, vodi
evidenco, ki vključuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča in številko stanovanja v primeru večstanovanjskega
objekta,
4. elektronski naslov,
5. osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6. datum začetka karantene na domu,
7. datum konca karantene na domu,
8. razlog, zaradi katerega je bila oseba iz prvega odstavka tega člena napotena v karanteno na
domu,
9. naslov prestajanja karantene na domu,
10. datum ustne napotitve s strani NIJZ, lečečega zdravnika ali Policije v karanteno na domu.«.

7. člen

V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri kateri NIJZ ali lečeči zdravnik ugotovi, da je bila ali
bi lahko bila v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, se napoti v karanteno
na domu.«.
V drugem in tretjem odstavku se za besedo »NIJZ« doda besedilo »ali lečeči zdravnik«.

8. člen
V 15. členu se črta 5. točka.
9. 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.«.

10. člen
V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na 53.g člen ZNB so za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po ZNB
pristojne inšpekcije iz 15. člena ZZUOOP in 9. člena tega zakona.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »2. in 3. točke« nadomesti z
besedilom »2., 3. in 5. točke«.

11. člen

V 20. členu se v četrtem odstavku za četrtim stavkom doda nov peti stavek, ki se glasi:
»Drugi, tretji in četrti stavek tega odstavka se ne uporabljajo za neposredne in posredne uporabnike
proračuna Republike Slovenije in proračunov občin ter za javne gospodarske zavode.«.

12. 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.«.

13. 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 10. 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
ministrstva, pristojnega za zdravje. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov cepljenja, ki niso
posredovani ZZZS do 10. 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 10. dne v mesecu ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, ki plačilo izvrši do 25. dne v mesecu. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov cepljenja, ki niso
posredovani do 10 dne v mesecu, se povračilo izvrši skupaj z naslednjim povračilom stroškov. Začetek
sezone 2020/2021 predstavlja 1. september 2020, konec sezone pa je vezana 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.«.

14. člen
V 41. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav iz prvega in petega odstavka tega člena, skupaj
z dokazili, posredujejo ZZZS najpozneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalci ne smejo
uveljavljati tistih stroškov preiskav, za katere so, na podlagi sprejetih interventnih predpisov, povezanih
z epidemijo, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali. ZZZS zahtevek za povračilo
upravičenih stroškov posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, najkasneje pozneje do 15. dne v
mesecu, v katerem je prejel zahtevek. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov preiskav iz prvega in
petega odstavka tega člena, ki niso posredovani ZZZS do petega dne v mesecu za pretekli mesec, se
vključijo v naslednji zahtevek ZZZS za povračilo upravičenih stroškov.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Ministrstvo, pristojno za zdravje, izvrši plačilo zahtevka ZZZS, ki ga prejme od ZZZS, v desetih
dneh po njegovem prejemu. ZZZS upravičenim izvajalcem iz prvega in petega odstavka tega člena
izvede povračilo sredstev v tridesetih dneh od prejema zahtevka s strani izvajalca.«.

15. 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.«.
16. člen
V 46. členu se za besedilom člena, ki postane 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.«.
17. 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 EU, 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).«.
18. 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.«.

19. 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 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.«.

20. 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.«.
21. 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.«.

22. člen

V osmem odstavku 56. člena se črtata vejica in besedilo »razen v času razglašene epidemije«.
Sprememba iz prejšnjega odstavka velja od 19. oktobra 2020 dalje do preklica epidemije.

23. 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.
(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), 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.«.

24. 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, 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.«.

25. 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 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, 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 to posredovati delodajalcu.
(9) Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v
treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile,
obvestiti delodajalca.«.
26. 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.«.

27. 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 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 zakona oziroma v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca
zaradi karantene na domu ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva. 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, 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.«.
28. 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 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, za dejansko mesečno ali tedensko obveznost, za praznične in druge
dela proste dni, določene z zakonom.
(4) ZRSZ delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so bili
do njih upravičeni.«.
29. 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.«.

30. 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, 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 poglavjem, veljajo od 1. oktobra 2020.
(4) Pravice in obveznosti delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva,
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, 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.«.

31. 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.«.

32. 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, iz zbirk podatkov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje , 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.
(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.«.
33. 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 % 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 % 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 najkasneje 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 % glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoji iz tega odstavka od 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.«.
34. 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.«.

35. člen
V 73. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka
upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. V 80 odstotkov
nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa
socialna zavarovanja (bruto I).«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
36. 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.«.
37. 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.«.
38. člen

V 81. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »financiranje« nadomesti z besedo
»sofinanciranje«.

39. 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, 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 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 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.«.

40. 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.«.

41. člen
V 114. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(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 sprememba 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).«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Upravičeno obdobje pomoči po tem členu je do 30. junija 2021, ko morajo biti izdane odločbe o
odobritvi sredstev.«.
42. 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«.

43. 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 COVID19 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.«.

44. člen
V 121. členu se v prvem stavku za besedilom »Nadomestila za izvajalce občasnega prevoza iz 119.
člena« doda besedilo »in izvajalce posebnega linijskega prevoza potnikov iz 123. člena.«.

45. 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«.
46. člen
V 126. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 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 PODPORO POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19
47. člen
V Zakonu 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) 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
48. 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; v nadaljnjem besedilu:
ZIUZEOP) 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 najkasneje v dvanajstih mesecih po preklicu
epidemije.«.
49. 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 najkasneje
do 30. junija 2021.«.

5. ZAKON O VERSKI SVOBODI
50. člen
V Zakonu o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) se v
prvem odstavku 27. člena besedilo »najmanj v višini 48 odstotkov« nadomesti z besedama »v višini«.

51. člen
Določba prejšnjega člena tega zakona se začne uporabljati 1. oktobra 2020.

6. ZAKON O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
52. 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;«.

53. 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.«.

54. člen
V 14.č členu se v prvem odstavku v 4. točki pika nadomesti z vejico in za njo doda nova 5. točka, ki se
glasi:
»5. od Ministrstva za javno upravo iz podatkov Centralnega avtentikacijskega sistema: Podatke iz
podtočk d) in k) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se besedilo »k),« nadomesti z besedo »in«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci za CRPP pridobivajo podatke iz podtočk k) in š) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena tega
zakona od pacienta. 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 v upravljanju NIJZ, po pošti z
overjeno izjavo, po elektronski pošti z elektronsko podpisano izjavo ali osebno na NIJZ. Izvajalci
ažurirajo podatke 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 izvajalci posredujejo v CRPP do konca delovnega dneva.«.

55. člen
V Prilogi 1 se zaporedna številka »NIJZ 16« spremeni tako, da se glasi: »Tabela_1«.
V Prilogi 2 se zaporedna številka »1« spremeni tako, da se glasi »Tabela_2«.

7. ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU
56. člen

V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12-uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 57/12
- ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17) se v 38. členu v drugem odstavku črta besedilo
»z istega strokovnega področja«.

8. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU
57. 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«.

9. ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
58. 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 tem zakonom.
(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 določijo začasni ukrepi, ki so nujni in primerni za
zavarovanje položaja strank in omogočanje delovanja posameznega organa ali vseh organov:
– določi se drug krajevno pristojen organ državne uprave ali nosilec javnega pooblastila iz državne
pristojnosti, če organ ali nosilec javnega pooblastila, na območju, za katerega je ustanovljen, zaradi
izrednega dogodka dlje časa ne more poslovati;
– spremeni se čas in način vlaganja vlog, razen če se vloge po zakonu vlagajo samo pri organu;
– omeji ali prepove se izvajanje ustnih obravnav ali drugih procesnih dejanj, kjer so uradna oseba,
stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, če ni mogoče zagotoviti varovanja zdravja ljudi;
– omeji ali prepove se sodelovanje javnosti pri procesnih dejanjih;
– omeji ali prepove se pregledovanje dokumentov zadeve v prostorih organa, če je pravico do
pregledovanja dokumentov mogoče zagotoviti tako, da se stranki pošlje kopija dokumentov;
– omeji ali prepove se vročanje v prostorih organa, razen kadar se dokumenti po zakonu vročajo samo
pri organu;
– določi se, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena tega
zakonatreba vročiti osebno, lahko opravi v elektronski predal naslovnika, ki ne ustreza pogojem za varni
elektronski predal, če naslovnik s tem soglaša. Vročitev velja za opravljeno tretji dan od dneva odpreme,
razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ne prejme ali ga prejme pozneje;
– določi se, da roki ne tečejo, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organov ali
oteženo uveljavljanje pravic strank;
– določi, da se rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku, lahko
podaljša za največ dva meseca;
– določi, da se na upravičeno zahtevo stranke, ki zaradi izrednega dogodka ne more izpolniti obveznosti,
ki je določena s posamičnim upravnim aktom, podaljša rok za izpolnitev.
(4) 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.
(5) Državni organi, razen organov državne uprave, in samoupravne lokalne skupnosti lahko vladi
predlagajo sprejem ali prenehanje ukrepov iz drugega odstavka. Vlada na predlog ni vezana.

(6) Organi o uveljavitvi začasnih ukrepov obvestijo stranke na javno dostopnem mestu in na spletni
strani. O podaljšanju ali prekinitvi teka rokov v posamičnih upravnih zadevah se odloči s sklepom.«.

10. ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH
59. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 –
ZIUZEOP in 142/20) se v 57. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»Kadar je dejanje iz 14. točke prejšnjega odstavka storjeno v času, ko je pristojni organ zaradi
omejevanja razširjanja nalezljive bolezni prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih, se
kaznuje za prekršek posameznik z globo od 1.000 do 10.000 eurov.
Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki javno poziva h kršitvi
predpisov ali odredb s katerimi je pristojni organ zaradi omejevanja razširjanja nalezljive bolezni
prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih. Enako se za prekršek kaznuje tudi posameznik,
ki organizira zbiranje ljudi na javnih krajih v nasprotju s predpisi ali odredbami, s katerimi je pristojni
organ prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih.«.

11. ZAKON O PREKRŠKIH
60. 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« 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
61. 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 za obdobje 12 mesecev 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 najkasneje do 31.
januarja2021 v skladu z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK 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 najkasneje 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 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 lahko s sklepom ta ukrep podaljša še za obdobje šest mesecev.

62. člen

Ne glede na prvi odstavek 65. člena ZIUPOK Republika Slovenija kot porok odgovarja banki iz prvega
odstavka 2. člena ZIUOPOK za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev za kreditne pogodbe iz prvega in
drugega odstavka 21. člena ZIUPOK v skladu s 65. členom ZIUPOK.

2. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021
63. člen

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) 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.

3. ZAKON O UREJANJU TRGA DELA

64. člen
Ne glede na določbe 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, 75/19 in 11/20 – odl. US; 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.

65. 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 RS 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 RS 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 ukrepe s sklepom podaljša za obdobje
šestih mesecev.
66. člen
(1) Ne glede na tretji odstavek 13. člena ZUTD je oseba, vpisana v evidenco brezposelnih oseb, dolžna
sprejeti ponujeno primerno zaposlitev od dneva vpisa v evidenco brezposelnih oseb dalje.
(2) Kot primerna zaposlitev se ne glede na prvi odstavek 13. člena ZUTD šteje tudi zaposlitev, ki ni
določena z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja do 30. junija 2021. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša
za obdobje 6 mesecev, najdlje do 31. decembra 2021.

4. ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
67. 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
68. 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
69. 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) se 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
70. 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
71. člen
(1)
Ne glede na 41. člen 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; 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. 103I 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 ZDDV1 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.
(7)
Davčni zavezanec poročilo iz prejšnjega odstavka sestavi za koledarski mesec in ga predloži
davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki najkasneje 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
72. 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 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 roku osmih dni
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.
73. 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 ali prispevkov oziroma
dovoljeno obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s 101. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi
znesek davka ali prispevkov oziroma neplačane davke ali prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi)
ne zaračunajo obresti.
(3) Za čas, ko je zavezancu za davek, ki ni fizična oseba, odloženo plačilo davka ali prispevkov oziroma
dovoljeno obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s 102. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi
znesek davka ali prispevkov oziroma neplačane davke ali prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi)
ne zaračunajo obresti.
74. člen
Če ta zakon ne določa drugače, se v zvezi z ukrepi iz 72. in 73. člena uporabljajo določbe ZDavP-2.
75. člen
Ukrepi iz 72. in 73. člena tega zakona veljajo do 31. decembra 2020. Vlada lahko te ukrepe podaljša
še za obdobje šest mesecev.
10. ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
76. 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 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 s 77. členom tega zakona, ali virtualno skupščino v skladu z 78. členom
tega zakona.

77. 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,
najkasneje do dneva sklica skupščine.

78. 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.
(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 najkasneje dva dneva pred skupščino.
(4) Poslovodstvo določi pravila postopka virtualne skupščine iz prvega odstavka tega člena in jih objavi
v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.

79. 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.

80. člen
(1) Ne glede na 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, najkasneje 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.

81. 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,
najkasneje do dneva sklica skupščine v skladu s tem zakonom javno objavi pravila postopka glasovanja
po pošti.
82. 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 z 78.
členom tega zakona, ki je posledica izvedbe virtualne skupščine.

83. 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 76. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za nadzorni svet družbe z omejeno
odgovornostjo.
(3) Določbe 79. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za notarski zapisnik elektronske ali virtualne
skupščine družbe z omejeno odgovornostjo.
84. 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 poslovodji pisno, telefonsko, telegramsko ali z uporabo podobnih
tehničnih sredstev.

85. 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 77. člena ali tretjega odstavka 78.
člena tega zakona ter drugega odstavka 80. člena in drugega odstavka 81. člena tega zakona na mestih,
kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine.

86. člen
Določbe tega dela zakona se uporabljajo za skupščine, sklicane v času epidemije COVID-19.

11. ZAKON O ZADRUGAH
87. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 21. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZad), se lahko vabilo na občni zbor objavi preko elektronskih sredstev,
tudi če zadružna pravila takega načina ne določajo.
(2) V vabilu iz prejšnjega odstavka se 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.
(3) 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.

88. 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
89. 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) Ukrepi iz tega člena ter pravila, sprejeta na njegovi podlagi, veljajo za skupščine, sklicane v času
epidemije COVID-19.

13. ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH
90. 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 RS 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 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) Zaposleni, ki je začasno premeščen, je upravičen do povračila stroškov nastanitve v drugem kraju,
če se tam nastani in dodatka zaradi začasne premestitve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne
plače zaposlenega.
(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. V primeru, da bi bila 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 ukrepe s sklepom podaljša za obdobje
šestih mesecev.
14. ZAKON O RAČUNOVODSTVU
91. 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 najkasneje do 30. junija 2021.
15. ZAKON O PREKRŠKIH
92. člen
(1) Ne glede na tretji odstavek 19.a člena, 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.
(2) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja 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.

16. KAZENSKI ZAKONIK
93. 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.
(2) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja 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.

17. ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
94. 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.
(2) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja 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.

95. 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.
(2) Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja 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.

18. ZAKON O KMETIJSTVU
96. 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, 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.

97. 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 vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti iz tega člena do poteka končnih
rokov, določenih s predpisi, ki urejajo ukrepe iz programa razvoja podeželja, in sicer tudi po poteku
končnega roka, določenega v posameznem javnem razpisu.

(3) Stranka lahko vloži zahtevek iz tega člena do 31. decembra 2021.

98. člen

(1) Ne glede na določbe ZKme-1 se za ukrepe iz 120. 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 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.

19. ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
99. 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) 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.
20. ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH
100.

člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 59. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in
55/17; v nadaljnjem besedilu: ZPacP) roki za vložitev prve zahteve v času razglašene epidemije ne
tečejo.
(2) Ne glede na 61. člen ZPacP roki za opravljanje procesnih dejanj izvajalcev zdravstvene dejavnosti
v postopkih v zahtevo z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic v času razglašene epidemije
ne tečejo.
(3) Ne glede na 61. in 69. člen ZPacP roki za opravljanje procesnih dejanj izvajalcev zdravstvene
dejavnosti in Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v postopkih v zvezi z zahtevo
za obravnavo kršitve pacientovih pravic v času razglašene epidemije ne tečejo.

21. ENERGETSKI ZAKON
101.

člen

Ne glede na določbo tretjega odstavka 535. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20) 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 Energetskega zakona
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
102.

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.
(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.
(3) Ne glede na prvi odstavek 29. člena ZZVZZ gre nadomestilo 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 bolnim otrokom do starosti otroka vključno
14 let. Pravica do nadomestila zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim
otrokom traja, dokler traja sobivanje. Nadomestilo za sobivanje se odmerja v enakem odstotku kot
nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana.
(4) Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97,
3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr.,
91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07,
33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 –
ZČmIS, 64/18 in 4/20) se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
23. ZAKON O UREJANJU PROSTORA
103.

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 se uporabljajo do 31. decembra 2022.

104.

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
105.

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
106.
člen
(obvestilo o delu na domu)
(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 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 (ime in priimek, 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),
- morebitnemu 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.

ČETRTI DEL
ZAČASNI UKREPI
ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
107.

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 najkasneje 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 Zakona o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJFB, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem
besedilu: 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 v smislu Uredbe 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 %,
 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.
(3) Nekriti fiksni stroški za potrebe tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v
upravičenem obdobju, ki so ocenjeni v višini ene dvanajstine 14,4 odstotkov letnih prihodkov od prodaje
v primeru upada prihodkov več kot 70 odstotkov oziroma v višini ene dvanajstine 7,2 odstotkov letnih
prihodkov od prodaje v primeru upada prihodkov od prodaje od 40 do 70 odstotkov.
(4) Nekriti fiksni stroški se za potrebe tega ukrepa določijo kot določen odstotek celoletnih 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
40,00 % do vključno 70,00 %
nad 70,00 %

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v
odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oz.
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 %
1,2 %

vendar ne več kot:
- 1.000,00 eurov mesečno na redno zaposlenega v upravičenem obdobju,
- 70% neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v
izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oz. 90% 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 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: 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.

(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.
(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.

108.

člen

(izplačilo)
(1) Za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov upravičenec iz prejšnjega člena
preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)
predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, ki jo opredeljuje prejšnji člen, in da zaradi posledic
epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.
(2) Upravičenec poda izjavo iz prejšnjega odstavka na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prvi
odstavek 110. člena tega zakona.
(3) Upravičenec mora predložiti izjavo iz prvega odstavka tega člena najkasneje do 31. decembra 2020
za upravičeno obdobje iz osmega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(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.

109.

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.

110.

člen

(vračilo pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov)
(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 40 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 40 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, v primeru, da mu prihodki od prodaje padejo za manj
kot je ocenil v vlogi, skladno s petim odstavkom 107. 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 dejanskih podatkov,
kot izhajajo iz revidiranih oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali drugih dokazil. V kolikor je
upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejel višjih znesek pomoč, kot je do njega
upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti. Za vračilo
preveč prejete pomoči se smiselno uporablja četrti odstavek tega člena.
(4) Upravičenec, ki je uveljavil pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovi, da ni
izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS
najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov 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 preveč prejete pomoči v 30 dneh.
(5) Če FURS ugotovi, da upravičenec izkazuje poslovni izid upravičenega obdobja, ki ne odraža
dejanskih poslovnih dogodkov tega obdobja, mora upravičenec v roku 8 dni od vročitve odločbe FURS
vrniti vsa prejeta sredstva.
(6) Po poteku roka za vračilo prejete pomoči, določene v četrtem in petem odstavku tega člena, se
plačajo zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št.
11/07 – uradno prečiščeno besedilo).
(7) 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.
(8) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz 107. člena tega zakona izvaja FURS v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek.

111.

člen

(pogoji dodelitve državne pomoči)
Ukrep iz tega oddelka se izvaja v skladu s točko 3.12 in točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za
ukrepe državnih pomoči.
112.

člen

(prekršek)

V primeru, da upravičenec poda lažno izjavo in v primeru, da upravičenec ne upošteva obveznosti po
tretjem odstavku 110. člena tega zakona, je upravičenec dolžan plačati prejeto pomoč skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SKLICA SKUPŠČIN DRUŠTEV, ZVEZE DRUŠTEV,
PODRUŽNICE TUJEGA DRUŠTVA ALI POLITIČNE STRANKE
113.

člen

(sklic in izvedba zbora članov društva/zveze društev/podružnice tujega društva oziroma
skupščine politične stranke)
(1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev, podružnica
tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) oziroma politična stranka 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 oziroma organ
predstavnikov vseh članic oziroma članov politične stranke korespondenčno, če lahko zagotovi
enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru
članov društva oziroma organu predstavnikov vseh članic oziroma članov politične stranke se
uporabljajo določbe temeljnega akta društva oziroma statuta politične stranke.
(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva oziroma politične stranke 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 oziroma organa
predstavnikov vseh članic oziroma članov politične stranke, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo
oziroma politična stranka zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov
politične stranke ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo oziroma politična
stranka je dolžna sklicati zbor članov oziroma organ predstavnikov vseh članic oziroma
članovnajkasneje v roku 3 mesecev od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

ZAČASNI UKREPI ZA VERSKE USLUŽBENCE
114.

člen

(upravičenci)
(1) Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je verski uslužbenec
registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan 1. oktobra 2020 vključen v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. 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) in ima na podlagi 27. člena Zakona o verski
svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) pravico do namenske
državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost in ki
dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem
obsegu.
(2) Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz prejšnjega odstavka tega člena znaša
700 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.
(3) Če upravičenec iz prvega odstavka tega člena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 za posamezni mesec ni vključen za celotni mesec ali za
polni zavarovalni čas, je upravičen do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega
temeljnega dohodka po prejšnjem odstavku glede na delež vključitve v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po tej podlagi.
Delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do
polnega zavarovalnega časa po tej podlagi se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno
dnevno število ur vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v posameznem mesecu.

(4) Do izplačila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz drugega odstavka tega člena
ni upravičena oseba iz prvega odstavka tega člena, ki na dan vložitve vloge za izredno pomoč v obliki
mesečnega temeljnega dohodka nima plačanih zapadlih obveznih dajatev in nima izpolnjenih drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ.
(5) Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oproščena plačila vseh davkov in
prispevkov.

115.
člen
(izplačilo)
(1) Za izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka upravičenec iz prejšnjega člena
preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje
prejšnji člen, in da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v
bistveno zmanjšanem obsegu. Hkrati mora kot prilogo predložiti tudi izjavo registrirane cerkve ali druge
verske skupnosti, katere član je, o tem, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja
v bistveno zmanjšanem obsegu.
(2) Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. novembra do 30. novembra 2020 za oktober ali za november ali
za oktober in november skupaj, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek 10. decembra 2020.
Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. decembra do 31. decembra 2020 za oktober ali za november ali za
december ali za oktober in november skupaj ali za november in december skupaj ali za oktober in
december skupaj ali za vse tri mesece skupaj, FURS nakaže mesečni temeljni dohodek do 10. januarja
2021.
(3) Upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena prejme izredno pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka za posamezni mesec od oktobra 2020 do decembra 2020. Če poda izjavo za več
mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece.
(4) Upravičenec iz prejšnjega člena predloži izjavo s prilogo preko informacijskega sistema FURS v
elektronski obliki do 31. decembra 2020. Predloga obrazca izjave je objavljena na portalu eDavki.
(5) Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2020 iz
drugega odstavka prejšnjega člena po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena izplača
FURS.
(6) V primeru podaljšanja ukrepov se izplača izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
tudi za obdobje, ki se določi skladno s prejšnjim členom tega zakona. Za pridobitev pravice do izplačila
izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za to obdobje se smiselno uporabljajo določbe
tega člena. Izjavo za mesece, za katere se ukrep podaljša, vloži upravičenec do zadnjega dne v mesecu,
za katerega se ukrep podaljša, FURS pa izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
nakaže do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

116.
člen
(zagotavljanje sredstev za izplačila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka)
Sredstva za izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

117.
člen
(vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka)
(1) Izjava upravičenca, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo
opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja.
(2) Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni tisti verski uslužbenci
registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo
opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, kar izkažejo z izjavo registrirane cerkve ali druge verske
skupnosti, katere član so.
(3) Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in naknadno ugotovi,
da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do 31. marca 2020, in
mora vrniti znesek prejete pomoči najkasneje v 30 dneh od poteka tega roka.
(4) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz drugega odstavka 114. člena tega zakona izvaja FURS v skladu
z zakonom, ki ureja davčni postopek.

118.
člen
(trajanje)

Vlada Republike Slovenije lahko zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 najpozneje do 31.
decembra 2020 ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence
iz 114. člena tega zakona s sklepom podaljša za obdobje največ šestih mesecev.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

119.
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 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.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE
120.

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 % 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 Zakona o
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), 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 sprememba 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.

121.

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 % 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 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 sprememba 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).

122.
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 sprememba 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).

123.

člen

(upravičena odsotnost z dela v obratih živilsko predelovalne industrije)
V mesnopredelovalnih obratih živilsko predelovalne industrije se stroški upravičene odsotnosti
zaposlenih zaradi karantene oziroma potrjene bolezni COVID-19 krijejo iz proračuna Republike
Slovenije za celotno obdobje odsotnosti.

124.
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.

125.
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 v višini 50 % oziroma za delež, ki je
prihodek proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo.
(2) Znižanje koncesijske dajatve iz tega člena se odobri v skladu 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 sprememba 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).
126.
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 % 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 sprememba 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).

ZAČASNI UKREPI V JAVNEM SEKTORJU
127.
člen
(zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS)
(1) Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS se delodajalcem v
javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka na ministrstvo,
pristojno za finance. Ministrstvo na spletni strani objavi obrazec in roke za posredovanje zahtevka.
(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 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.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE, VISOKEGA ŠOLSTVA IN
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
128.
člen
(oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi
za javne vrtce in vrtce s koncesijo)
(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 državni proračun. 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 državnega proračuna. Zahtevke občine
posredujejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, najkasneje 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.
(4) Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo zmanjšajo zahtevke za izpad plačil staršev do državnega
proračuna za vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih interventnih ukrepov ter prihrankov
zaradi neopravljenih storitev.
(5) Določba tega člena se uporablja tudi za zasebne izvajalce, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže
javne službe.

129.
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
državnega proračuna 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 državnega proračuna za posameznega vključenega otroka krije tudi 15%
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, najkasneje 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.

130.
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.

131.
člen
(podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov po 42. in 94. členu ZIUZEOP)
(1) Vrtci in občine lahko vložijo zahtevke za povračilo sredstev v skladu z 42. in 94. členom ZIUZEOP
najkasneje do 15. decembra 2020.
(2) Vrtci in občine lahko vložijo zahtevke za povračilo sredstev v skladu s 77. členom ZIUOOPE
najkasneje do 15. decembra 2020.
132.
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.
133.
člen
(zaščitna oprema za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti)
Zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 se iz sredstev
proračuna Republike Slovenije 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 po študijskih programih javnih in
koncesioniranih visokošolskih zavodov.

134.

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 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) Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka
in način izplačila sredstev s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje v skladu s soglasjem
ministra, pristojnega za finance.

135.
člen
(zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja virusa COVID-19)
(1) Delodajalec 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 se tako 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.

136.
člen
(zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije za izobraževanje na daljavo)
Zaradi povečanega obsega izvajanja 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 in zavodom s koncesijo s
področja vzgoje in izobraževanja ter javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom zagotovi
dodatna sredstva za financiranje IKT v ta namen.
137.
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) se izteče v obdobju od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021, se rok za izpolnitev
pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU OKOLJA
138.

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)
(1) Imetnika 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) Imetnika 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.
139.
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 sprememba 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).

KONČNA DOLOČBA
140.

člen

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu (vsebina zakona):
Ta določba ureja vsebino celotnega zakona, ki v delu posega v določene že sprejete zakone. Prav tako
pa sprejema začasne ukrepe za omilitev posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19,
in sicer predvsem za področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter
zdravstvene oskrbe oziroma zdravja.
K 2. členu:
Skladno z veljavnim zakonom najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega
kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do
10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.
Združenje bank Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije sta opozorila na nizko izkoriščenost
poroštvene kvote za zagotavljanje dodatne likvidnosti (razpoložljivo je še 98,5% celotne kvote). Kot
enega od razlogov izpostavljata tudi nominalno omejitev skupnega zneska kredita, za izpolnitev
katerega poroštveno obveznost prevzema Republika Slovenija, ki je predpisana pri 10 % prihodkov od
prodaje v letu 2019. S spremembo se zvišuje najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice posameznega
kreditojemalca za katerega odgovarja Republike Slovenija, in sicer iz trenutnih 10 % na 25 % prihodkov
od prodaje v letu 2019 oziroma dvojni znesek stroškov dela za leto 2019. Črta se obvezni pobot.
K 3. členu:
S spremembo se zagotavlja primernosti poroštva Republike Slovenije po CRR uredbi EU, tako da se
odpravlja kumulativni pogoj.
K 4. členu:
S spremembo se predlaga nujna sprememba za zagotovitev primernosti poroštva Republike Slovenije
po CRR uredbi EU.
K 5. členu:
S spremembo 11. člena ZIUOOPE se podaljšuje ukrep subvencioniranega delovnega časa, in sicer do
30. junija 2021.
K 6. členu:
S spremembo 10. člen ZZUOOP se dodaja pristojnost oziroma vloga lečečega zdravnika v povezavi z
izvajanjem karantene.
K 7. členu:
S spremembo 11. člena ZZUOOP se ureja način napotitve v karanteno. Dodaja se pristojnost oziroma
vloga lečečega zdravnika pri napotitvi v karanteno.
K 8. členu:
Člen je redakcijske narave. Na podlagi spremembe 15. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic virusa COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se jasno določa pristojnost za izvajanje
nadzora nad ukrepi iz 1. do 4. točke 39. člena ZNB.
K 9. členu:
Poleg nalog inšpekcijskega nadzora, ki so za posamezne inšpekcije urejene v materialni zakonodaji, in
nalog Policije, bodo posamezne inšpekcije navedene v …. členu in Policija opravljale tudi naloge
nadzora nad ukrepom obvezne uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega
predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obveznega razkuževanja rok. To pomeni, da
inšpektorju, ki bo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora v okviru svoje izvirne pristojnosti zaznal kršitev
5. točke 39. člena ZNB glede nošenja mask in obveznega razkuževanja rok, o kršitvi ne bo obvestil

pristojnega zdravstvenega inšpektorja, temveč bo na podlagi predlagane dopolnitve pristojen tako za
vodenje postopka po tem zakonu, kot tudi za sankcioniranje kršitelja.
K 10. členu:
Člen ureja pravno podlago, na podlagi katere bodo pristojne inšpekcije, Policija in mestno redarstvo
vodile prekrškovni postopek in izrekale globe tudi v primeru, če bodo pri izvajanju svojih izvirnih
pristojnosti ugotovile kršitev ukrepa obvezne uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obveznega razkuževanja rok.
K 11. členu:
Neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in proračunov občin ter javni
gospodarski zavodi prejemajo sredstva za svoje delovanje iz proračuna, zato ni utemeljenega razloga,
da bi lahko uveljavljali še povračilo nadomestila za kratkotrajno odsotnost.
K 12. členu:
V četrtem odstavku 36. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 je
določeno, da se pogodba sklene med izbranim ponudnikom, Ministrstvom za zdravje in plačnikom. Pri
tem pa ni jasno, kdo je mišljen kot plačnik. Zato predlagamo, da se določba ustrezno spremeni tako, da
izbrani izvajalec sklene pogodbo v vsakem primeru z ministrstvom za zdravje, v primeru, če bodo
storitve plačane (tudi) iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi s temi
zavarovalnicami.
K 13. členu:
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 10. 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
ministrstva, pristojnega za zdravje. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov cepljenja, ki niso
posredovani ZZZS do 10. 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 10. dne v mesecu ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, ki plačilo izvrši do 25. dne v mesecu. Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov cepljenja, ki niso
posredovani do 10 dne v mesecu, se povračilo izvrši skupaj z naslednjim povračilom stroškov. Začetek
sezone 2020/2021 predstavlja 1. september 2020, konec sezone pa je vezana 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.
K 14. členu:
Zaradi izvedljivosti je treba določiti način, na katerega se iz državnega proračuna plačajo ZZZS stroški
brisov, ki jih nato v imenu države ZZZS izplača izvajalcem. Zato predlagamo spremembe tretjega in
šestega odstavka tega člena.
K 15. členu:
S členom se dodaja, da utemeljenost nastanitve presoja izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik,
epidemiolog ali v primeru prehoda državne meje ali notranje meje policija na meji.
K 16. členu:
Vzpostavlja se pravna podlaga za povezovanje zalednega sistema aplikacije s centralnim sistemom, v
katerega so povezani zaledni sistemi drugih držav članic Evropske komisije. Delovanje centralnega
sistema zagotavlja Evropska komisija.

Izmenjava je na prioritetni listi ukrepov Evropske komisije za zajezitev širjenja bolezni Covid-19.
Izmenjava že poteka med nekaterimi članicami EU in bo tudi v prihodnje omogočala večjo mobilnost
državljanov med državami članicami Evropske unije.
K 17. členu:
S spremembo določbe se spreminja namen aplikacije, in sicer ne zgolj obveščanje uporabnikov mobilne
aplikacije #OstaniZdrav o upoštevnem stiku, temveč medsebojno obveščanje uporabnikov drugih
mobilnih aplikacij držav članic Evropske unije, povezanih v centralni sistem, da so bili v upoštevnem
stiku z drugim uporabnikom teh mobilnih aplikacij, ki je bil pozitiven na virus SARS-CoV-2.
K 18. členu:
Doda se podlaga za uporabo informacijskih rešitev za beleženje podatkov o upoštevnih stikih
posameznega uporabnika tudi drugih mobilnih aplikacij, ki jih zagotavljajo države članice Evropske
unije.
K 19. členu:
Zadevne določbe se spreminjajo zaradi spremembe zasnove mobilne aplikacije »OstaniZdrav, ki bo
omogočala povezovanje mobilne aplikacije s centralnim sistemom, ki ga zagotavlja Evropska komisija
z namenom povezave zalednih sistemov držav članic EU, ki jih za enake namene zagotavljajo države
članice Evropske unije.
Da se omogoči interoperabilnost mobilnih aplikacij, se morajo podatki o dodeljenih dnevnih ključih
izmenjevati tudi z drugimi 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.
K 20. členu:
Zaradi uvedbe interoperabilnosti aplikacije #Ostani zdrav z drugimi aplikacijami, ki jih zagotavljajo
države članice Evropske unije, se spreminja in dopolnjuje pravna podlaga, ki določa osebne podatke,
ki se obdelujejo pri delovanju mobilnih aplikacij.
K 21. členu:
Zaradi uvedbe interoperabilnosti se spreminja določba glede hranjenja podatkov, in sicer se naključno
dodeljeni dnevni ključi na centralnem strežniku hranijo v skladu s pravili upravljavca.
K 22. členu:
Kadrovska podhranjenost v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti in slaba epidemiološka slika v
Sloveniji upravičuje, da so zaposleni, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma
uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo oziroma je ta potrjena, tudi v času epidemije upravičeni
do dodatka iz 56. člena Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.
Navedeno pomeni, da se dodatek po 56. členu Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 in 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS ne izključujeta.
Z drugim odstavkom se omogoča izplačilo obeh dodatkov od začetka razlastitve epidemije, to je od 19.
oktobra 2020 dalje.
K 23. členu:
S spremembo se glede na trenutne razmere povezane s epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
prilagodi oziroma spremeni 57. člena ZZUOOP, ki določa upravičence do nadomestila za delavce, ki
zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela in tudi upravičence do nadomestila za delavce
povezane s starševstvom, varstvom ali drugimi zunanjimi objektivnimi okoliščinami.

S spremembami 20. do 29. člena se sledi določbam o napotitvi v karanteno in njihovim dopolnitvam na
način, da je možno ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene domu ali nemožnosti opravljanja
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva nemoteno izvajati še naprej.
K 24. členu:
Člen določa spremembo časovne omejitev za prejemanje nadomestila plače, ki je določena v 58. členu
ZZUOOP.
K 25. členu:
Sprememba 59. člena ZZUOOP se nanaša na pravice in obveznosti delavcev in javnih uslužbencev v
povezavi s karanteno, delom na domu in upravičenostjo do nadomestila.
K 26. členu:
S spremembo 60. člena ZZUOOP se določa upravičenost delavcev do uveljavljanja pravic iz socialnih
zavarovanj.
K 27. členu:
S spremembo 61. člena ZZUOOP se glede na razmere prilagaja način uveljavlanja pravice delodajalca
do povračila nadomestil.
K 28. členu:
Sprememba 62. člena ZZUOOP se nanaša na višino in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače
in določa v katerih primerih Republika Slovenija oziroma ZRSZ delodajalcu povrne oziroma nepovrne
obračunana nadomestila plač.
K 29. členu:
S spremembo 63. člena ZZUOOP se prilagaja obveznosti delodajalca v obdobju prejemanja povračila
izplačanih nadomestil.
K 30. členu:
S spremembo 64.člena ZZUOOP se podrobnjeje ureja področje urejanja uveljavljvljanja pravice do
izplačila nadomestil plače s strani delodajalce in delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati
dela in tudi zaradi drugih izrednih okoliščin oziroma višje sile ter dopušča možnost podaljšanja ukrepa
za obdobje šestih mesecev s strani Vlade Republike Slovenije.
K 31. členu:
Sprememba določa način zagotavljanja sredstev za povračilo nadomestil plače.
Sredstva se zagotavljajo iz sredstev pridobljenih iz Evropske unije ali iz proračuna Republike Slovenije.
K 32. členu:
Sprememba določa način izvajanja nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil plače ter
izvajanjem pogodbe.
K 33. členu:
S spremembo se omogoči vlaganje vlog tudi delodajalcem, ki so registrirani po 12. 3.2020 in sicer
najkasneje 1. septembra 2020. Delodajalci, registrirani 1. septembra 2020 so do uveljavitve povračila
nadomestila upravičeni šele, ko lahko izkažejo upad mesečnega prihodka, za kar se zahteva najmanj
en mesec neprekinjenega poslovanja. Delodajalci, registrirani po 1.9.2020 namreč glede na vsebinske
zahteve določbe ne morejo izkazati mesečnega upada dohodka do 30. septembra (njihovo poslovanje
ne presega enega meseca). Delodajalci, registrirani po 1.9.2020 do ukrepa niso upravičeni in ZRSZ
njihovo vlogo s sklepom zavrže.
K 34. členu:

Trajanje ukrepa se določi do 31. 1 .2021, obenem se s spremembo člena ukine možnost podaljšanja s
sklepom vlade.
K 35. členu:
S spremembo se zvišuje višina povračila nadomestila za čas čakanja na delo doma. Uveljavi se
možnost, da je povračilo nadomestila plače od meseca novembra dalje omejeno z višino povprečne
plače v Republiki Sloveniji in ne več z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost po Zakonu o
urejanju trga dela. Višje nadomestilo bo mogoče uveljavljati za plače, izplačane za mesece november
in december 2020 ter januar 2021. Za plačo, izplačano za mesec oktober 2020, bo delodajalec lahko
uveljavljal nadomestilo, ki je omejeno z najvišjim zneskom denarnega nadomestila za brezposelnost.
K 36. členu:
Glede na spremenjeni 69. člen ZZUOOP se spreminja rok za vložitev vloge za uveljavitev nadomestila
za čas čakanja delavca na delo doma, in sicer je vlogo mogoče vložiti vse do 15. januarja 2021. S
spremembo se določi pravno sredstvo zoper odločitev ZRSZ o vlogi delodajalca za povračilo nadomestil
plače. 97 % rešenih pritožb zoper odločitve ZRSZ je negativnih, pozitivno rešene pritožbe pa se
nanašajo na napačno štetje rokov, ki je bilo s tolmačenjem MDDSZ že odpravljeno.
K 37. členu:
S spremembo se jasno določi, da nadomestila za čas čakanja na delo doma ni mogoče uveljaviti za
delavca, ki mu teče odpovedni rok, saj tako uveljavljanje nadomestila nasprotuje osnovnemu namenu
ohranitve zaposlitve. Določba odpravlja kakršnekoli nejasnosti, ki se pojavljajo med delodajalci in sledi
že vzpostavljenemu stališču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
K 38. členu:
Minister za socialne zadeve in minister za zdravje določita podrobnejša merila za financiranje obvezne
strateške zaloge osebne varovalne opreme. Ker se le ta nabavlja na trgu, se lahko višina stroška na
posameznega izvajalca bistveno razlikuje. Iz tega razloga se z merili določi višina sredstev, do katere
se povračajo stroški za nabavo osebne varovalne opreme.
K 39. členu:
S tem členom se spreminja 83. člen ZZUOOP na način, da se njegovo vsebino v celoti ohrani v tem
členu, hkrati pa se v novem členu opredeli tudi zunanja nastanitev uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo
s COVID-19.
Izvajalci socialno varstvene storitve institucionalno varstvo imajo v kriznem načrtu opredeljeno število
mest za organizacijo rdeče cone. Ko se to število preseže ali tudi že prej, če tako oceni koordinacijska
skupina, se izvede premestitev v dodatni prostor. Premestitev stanovalca, ki je okužen s COVID-19
poteka vedno v dogovoru s koordinacijsko skupino (koordinator, epidemiolog, domski zdravnik), ki
oceni, da ni možno zagotoviti izolacije v samem zavodu.
Socialnovarstveni zavodi bodo v zagotavljali potreben kader po svojih zmožnostih, če pa pride do
pomanjkanja kadra se zagotavlja dodatna pomoč zdravstvenega kadra. V 83. členu ZZUOOP je bilo
delno že urejeno povračilo stroškov, ki izvajalcu socialnovarstvene storitve nastane zaradi namestitve
uporabnikov, obolelih s COVID–19 v zunanje namestitvene objekt: stroški najema prostora in
materialnih stroškov. Dodatno pa se sedaj ureja podlaga za povračilo razlike stroškov med plačano
oskrbnino in stroški za izvajanje osnovne in socialne oskrbe, ki je nastala zaradi premestitve.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021.
K 40. členu:
S predlaganim novim odstavkom 101. člena ZZUOOP se ureja, da se sredstva za izvajalce zagotavlja
skladno z metodologijo, ki jo sprejme ministrstvo, ki je pristojno za področje vzgoje, izobraževanja in
znanosti. S tem se razrešuje nejasnost na kakšen način se zagotavljajo sredstva in določi metodologija.

K 41. členu:
Sprememba petega odstavka 114. člena je potrebna zaradi enakopravne obravnave upravičencev do
pomoči. Po sedanji ureditvi 114. člena v Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) je pomoč mogoče dodeliti le upravičencem, ki so dejavni v
primarni kmetijski dejavnosti, upravičenci, ki so dejavni v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in v ribištvu
pa pomoči po tem členu ne morejo pridobiti.
Razlog temu je da 114. člen določa, da se lahko finančna pomoč iz tega člena odobri v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1). V skladu s to uredbo pa so
upravičenci do pomoči le kmetje ki so dejavni v primarni kmetijski dejavnosti.
K 42. členu:
V Sloveniji poteka izvajanje javnega prevoza potnikov v obliki javnih linijskih prevozov v mestnem in
medkrajevnem prometu, posebnih linijskih prevozov za prevoze delavcev, šolarjev ali drugih
organiziranih skupin potnikov, občasnih ali turističnih prevozov, stalnih izven linijskih ali shuttle prevozov
in avtotaksi prevozov. Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja COVID 19 so bili ustavljeni vsi prevozi
razen avtotaksi prevozov. Izvajalci prevozov so v tem času lahko uveljavljali nadomestila plač za
zaposlene na čakanju, niso pa imeli možnosti do nadomestil za stroške, ki jih je imel prevoznik v tem
času in jih bo imel zlasti na področju turističnih prevozov do ponovne oživitve celotne dejavnosti turizma.
Avtobusni prevozniki prevozijo za turistične prevoze v obdobju od aprila do oktobra 9,8 mio kilometrov
na mesec in ustvarijo 7,0 mio prihodkov na mesec. Zaradi pandemije in ukrepov, ki jih je morala uveljaviti
Slovenija bodo tako izgubili mesece, ki so bili nosilni meseci za izvajanje celotne dejavnosti.
V Sloveniji imajo gospodarski subjekti 326 licenc Skupnosti za izvajanje prevozov potnikov in 2863
avtobusov z izdano licenco Skupnosti. Za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz
potnikov v notranjem cestnem prometu imajo koncesionarji nominiranih 1114 avtobusov, za izvajanje
mestnega prometa v Ljubljani je nominiranih 219 avtobusov, v Mariboru 77 vozil, za izvajanje posebnih
linijskih in občasnih prevozov imajo imetniki licence Skupnosti 1400 vozil. Zaradi ustavitve prevoza
potnikov v Republiki Sloveniji je v celoti obstal celoten sektor javnega prevoza potnikov. Koncesionarji,
ki izvajajo obvezno gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu so v skladu s koncesijsko pogodbo upravičeni do minimalnega nadomestila tudi v času, ko niso
izvajali dejavnosti.
V ZZUOOP so imetniki licence skupnosti že dobili pravico do nadomestila za obdobje, ko niso mogli
izvajati občasnih prevozov, in sicer 373.960 evrov za mesec marec, 839.160 evrov za mesec april in
1.118.880 za mesec maj, ko ni bilo občasnih prevozov, skupaj 2.332.000 evrov. Sedaj pa podaljšujemo
to pravico še za mesece od junija do decembra. Nadomestilo je odvisno od števila vozil, ki so jih oz. jih
bodo uspeli angažirati za izvajanje dejavnosti. Maksimalno možno nadomestilo za to obdobje (junij december 2020) je 4,289.040 evrov. Za leto 2020 je skupni znesek nadomestil za imetnike licenc
Skupnosti za občasne prevoze 6.621.040 evrov.
Nadomestilo v višini 33,30 evra na vozilo pokriva minimalne stroške amortizacije vozila, ki je izračunana
na podlagi 20 letne amortizacije vozil in stroške, ki jih ima imetnik licence Skupnosti, da ohranja
dejavnost. Razprodaja vozil in odpuščanje zaposlenih, voznikov, ki morajo za delov turizmu obvladati
tudi tuj jezik in so pogosto tudi svetovalec in vodič gostov bi povzročila nepopravljive posledice v celotni
dejavnosti turizma. Na trgu v EU je veliko pomanjkanje voznikov in smo imeli že doslej veliko beg
voznikov iz obmejnih območij, ki so si delo našli v sosednjih regijah.
K 43. členu:

V skladu z ZPCP-2 morata mesti z več kot 100.000 prebivalcev organizirati izvajanje javnega prevoza
v obliki gospodarske javne službe. LPP Ljubljana in MARPROM Maribor, ki izvajata gospodarsko javno
službo mestni prevoz potnikov sta imela 16. marca 2020 296 vozil, prilagojenih za izvajanje mestnega
prevoza. V ZZUOOP je že bila dana možnost za nadomestilo za mesece, ko je bil javni potniški promet
v celoti zaustavljen in sicer za mesec marec 281.673 evrov, za april 586.820 evrov in za maj 187.782
evrov, skupaj 1.056.275 evrov. Sedaj to možnost podaljšujemo za vse mesece, ko niso delovale šole in
fakultete, saj je mestni promet v teh mesecih beležil velik izpad prihodkov in je na robu preživetja. Tako
bi sedaj nadomestilo znašalo za mesec marec 281.673 evrov, za april 586.820 evrov, za maj 586.820
evrov, za junij 469.456 evrov, za oktober 469.456 evrov, za november 586.820 evrov in za december
469.456 evrov, skupaj 3.450.501 evrov. Nadomestilo pokrivava le minimalne stroške, da se ohrani
dejavnost mestnega prevoza, ki je organiziran na podlagi ZPCP-2. Mestni promet LPP v Ljubljani je imel
npr. samo v času ustavitve javnega prevoza 1,1 mio evrov stroškov mesečno. Z možnostjo uveljavljanja
nadomestila bo imel pokritih del stroškov, da se ohrani dejavnost mestnega prevoza v neokrnjenem
obsegu.
K 44. členu:
To določilo je potrebno za to, da se zagotovi pravna podlaga za nadomestilo za zaščitno opremo tudi
izvajalcem posebnih linijskih prevozov.
K 45. členu:
S spremembo tega člena se podaljšuje možnost za nadomestilo za zaščitno opremo izvajalcem javnega
linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem prometu, posebnega linijskega prevoza
potnikov ter železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu. Sprememba se predlaga za to, da se
zagotovi dovolj časa za pripravo vseh postopkov za izplačilo nadomestila. Poleg tega pa se očitno kriza
zaradi pandemije COVID-19 ne umirja, zaščitna oprema bo potrebna tudi v prihodnje in možno jo je
zagotoviti v okviru zagotovljenih sredstev (3 mio EUR).
K 46. členu:
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, ZIUPDV) je
v okviru kazenske določbe uvedel sankcijo za primer kršitve delodajalca, kadar ta odpusti delavca v
obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače (interventni ukrep začasnega čakanja na
delo). Glede na to, da Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 152/20, ZZUOOP) ni sledil pred tem veljavni ureditvi v ZIUPDV glede določitve kazenske
sankcije za kršitev prepovedi odpuščanja, se predlaga ustrezna dopolnitev kazenske določbe 126.
člena.
K 47. členu:
Na podlagi 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP) so se krizni ukrepi za vinski sektor (krizna destilacija
vina in krizno skladiščenje vina) financirali iz EU sredstev nacionalne ovojnice za vino in z nacionalnimi
plačili, za katera so se sredstva zagotovila iz splošne proračunske rezervacije. Ukrepi so se na podlagi
določb predpisov Evropske komisije, veljavnih v času sprejetja zakona, izvajali le v letu 2020, zato se
tudi določbe 51. člena uporabljajo le do 31.12.2020. Evropska komisija pa je v oktobru napovedala, da
namerava krizne ukrepe za vinski sektor podaljšati tudi v leto 2021.
Ponovno zaprtje gostinskih in turističnih dejavnosti ravno v času, ko je prodaja vina največja (martinovo
in prednovoletni čas), se že pozna tudi pri prodaji vina. Posledično bomo tudi v Sloveniji na podlagi
podaljšanja določb predpisov EU morali uvesti ukrep krizne destilacije in kriznega skladiščenja vina.
Zato je potrebno podaljšati tudi veljavnost 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19.
K 48. členu:

V Sloveniji smo se v jesenskih mesecih soočili z drugim valom epidemije, ki je dodatno poslabšal pogoje
za poslovanje gospodarskih družb in zadruge, ki so v preteklosti prejele pomoč za prestrukturiranje na
podlagi Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17). S tem so se tudi otežili pogoji za redno servisiranje obveznosti iz naslova
prejetih pomoči za prestrukturiranje. 3-mesečni rok, opredeljen v osnovnem zakonu, se je pokazal za
prekratkega, saj so se negativne posledice epidemije razprostrle na daljše obdobje od prvotno
predvidenega. S predlagano rešitvijo se obdobje za upravičenost gospodarskih subjektov do ukrepa
odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, podaljšuje na 12 mesecev po preklicu
epidemije.
K 49. členu:
V Sloveniji smo se v jesenskih mesecih soočili z drugim valom epidemije, ki je dodatno poslabšal pogoje
za poslovanje podjetij, ki so prejela pomoči v obliki kreditov javnih skladov. S tem so se tudi otežili pogoji
za njihovo poslovanje. Šestmesečni rok, opredeljen v osnovnem zakonu ZIUZEOP, se je pokazal za
prekratkega, saj so se negativne posledice epidemije razprostrle na daljše obdobje od prvotno
predvidenega. S predlagano rešitvijo se obdobje za upravičenost podjetij do ukrepa odloga plačila
kreditnih in drugih obveznosti podaljšuje do 30.6.2021.

K 50. členu:
Ukrep se predlaga z namenom omilitve in odprave posledic epidemije COVID-19, ki je posledično
prinesla omejitve v izvajanju verske dejavnosti.
Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ se je z dnem 31. 5. 2012 trajno poseglo v višino izplačevanja
prispevkov za socialno varnost za verske uslužbence registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti s
strani države, in sicer se je financiranje iz državnega proračuna znižalo iz 60 odstotkov na 48 odstotkov
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).
Z ukrepom se s 1. 10. 2020 izenačuje višina izplačila prispevkov za socialno varnost iz državnega
proračuna verskim uslužbencem registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti z višino izplačila
prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna samozaposlenim v kulturi, s čimer se zadosti
ustavnemu načelu enakosti (tj. na 401,98 eurov).
K 51. členu:
Določa se začetek uporabe s 1. oktobrom 2020. Retroaktivno učinkovanje zakonske določbe zahteva
javna korist, ki se kaže v zagotavljanju socialne varnosti udeležencev cerkva in drugih verskih skupnosti.
Z retroaktivnim učinkovanjem zakonske določbe se tudi ne posega v pridobljene pravice, saj se določba
spreminja v korist upravičencem iz 27. člena Zakona o verski svobodi.
K 52. členu:
V času množičnega testiranja za COVID-19 in večanja števila testiranih pacientov se je izkazalo, da je
zakonska ureditev glede tega, kje in kako se hranijo kontaktni podatki pacienta za uporabo v
komunikaciji z zdravstvenim sistemom, pomanjkljiva. Na terenu se je postavila dilema, na kak način je
potrebno interpretirati določilo o privolitvi pacienta za posredovanje podatkov o kontaktih v CRPP (ali to
zahteva še dodatno pisno privolitev) kljub temu, da je pacient podatke pri izvajalcu zdravstvene
dejavnosti podal. Kot nujno se je pokazala potreba, da posameznemu pacientu omogoči varen način
komunikacije preko mobilnih aplikacij.
Določa se torej namene, za katere se lahko kontaktne podatke uporabi (pri čemer lahko te namene
izpolnjujejo tako izvajalci zdravstvene dejavnosti kot NIJZ). Dopolnjuje se pojasnilo glede kontaktnih
podatkov pri pacientu (dodatek glede mobilne aplikacije), dodaja podatek o zadnji potrditvi podatkov
(kar je pomembno pri oceni zanesljivosti teh podatkov). Dodaja se možnost, da CRPP hrani tudi

podatek o tem, na kak način želi pacient biti kontaktiran, pri čemer se tako omogoča, da se o načinu
obveščanja odloča pacient.
K 53. členu:
Sprememba določa način omejitve uporabe kontaktnih podatkov s strani pacienta, in sicer na podlagi
pisne izjave.
K 54. členu:
V povezavi s prejšnjim členom, kjer se določa namene, se za pacienta določa možnost, da uporabo
svojih kontaktnih podatkov omeji (npr. za določene namene).
K 55. členu:
Dodatno se določa možnost, da se kontaktni podatki prevzemajo tudi iz Centralnega avtentikacijskega
sistema Ministrstva za javno upravo, kjer so podatki preverjeni in zanesljivo povezani z osebo.
Spremeni se določilo o potrebni privolitvi pacienta za posredovanje kontaktnih podatkov v CRPP
(predpostavi se, da je s tem, ko je podatke podal, implicitno privolitev, da želi, da se v zvezi z njegovimi
zdravstvenimi storitvami kontaktira na te podatke) in s tem odpravlja dilema, v kaki obliki mora biti
podano ali kasneje zabeleženo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Določa se možnost, da pacient
svoje kontaktne podatke posreduje tudi neposredno NIJZ. Pacient torej lahko preko podaje načina, na
katerega želi, da se ga kontaktira (sprememba 14.b člena) in omejitve namena, za katere se lahko
uporabi kontaktne podatke (sprememba 14.c člena), v celoti nadzoruje in opredeli način uporabe teh
podatkov, kar pomeni, da ne glede na brisanje v praksi težko izvedljivega določila o privolitvi pacienta
ne zmanjšujemo pravice do samoodločbe pacienta o teh podatkih.
S spremembo zbirke RIZDDZ se dodajo kontaktni podatki pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in
zasebnih zdravstvenih delavcih vzpostavljamo osrednjo zbirko elektronskih naslovov izvajalcev
zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih delavcev, kar se je v primeru, ko se je pošiljalo obvestila veliko
izvajalcem naenkrat in je kritično za to, da se čim prej komunicira z njimi, izkazalo za problematično.
Neusklajene in neažurirane zbirke naslovov namreč onemogočajo hitro obveščanje v primeru npr.
sprememb pri načinu izvajanja zdravstvene dejavnosti ter drugih za izvajalce pomembnih informacij v
kriznih situacijah. Podano je tudi, kdo posreduje kontaktne podatke v zbirko. Tabela 1 je določena v
posebni prilogi k temu gradivu.
K 56. členu:
Predlagana sprememba omogoča dijakom, ki so opravili poklicno maturo, da v času spremenjenih
razmer, ki jih je povzročilo širjenje nalezljive bolezni COVID-19 in se odražajo tako v načinu
izobraževanja in študija kot tudi možnosti izbire študijskih programov, vpis na univerzitetni študijski
program, ne glede na strokovno področje na katerem so pridobili srednjo strokovno izobrazbo.
K 57. členu:
38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu-ZViS-K (Uradni list RS, št.
75/16), določa, da se pogoji za ustanovitev visokošolskega zavoda, ki so bili spremenjeni s 14 členom
navedenega zakona, preverjajo pri prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Zaradi izrednih razmer,
ki so nastopile s pojavom širjenja nalezljive bolezni COVID-19, predlagana sprememba določa, da
morajo visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati pri drugem podaljšanju akreditacije, s čimer
je podaljšan rok za izpolnjevanje zaostrenih pogojev.

K 58. členu:
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) se doda nov peti del in novo XVIII.
poglavje, ki ureja postopanje organov, ki vodijo upravne postopke in odločajo v upravnih zadevah, v
času izrednih dogodkov. Naravne in druge nesreče, epidemije in drugi podobni izredni dogodki lahko

vplivajo na položaj strank v upravnem postopku ter omejujejo ali onemogočajo vodenje postopkov.
Takrat je nujno hitro in učinkovito ukrepanje, ki zavaruje položaj strank in omogoča prilagojeno zakonito
poslovanje organov. Vodenje upravnih postopkov je v pravno organizacijskem smislu specifično, poleg
upravnih organov pa postopke vodijo tudi drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil. Izvrševanje te upravne funkcije presega zgolj državno upravo, zato je treba
z ukrepi poseči v delovanje vseh organov. Njihova položaj in delovanje ni urejeno v enotnem zakonu,
zato jih v funkcionalnem smislu povezuje ZUP. Ukrepe, ki se nanašajo na položaje v upravnem
postopku, ki se vodi zaradi zaščite javnega interesa, je treba določiti z zakonom, saj se z njimi posega
v položaje, ki so varovani z zakonom in ustavo. Vsakokratno sprejemanje začasnega zakona, kot je bil
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v
nadaljevanju: ZZUSUDJZ), v času izrednih dogodkov ni smiselno, niti učinkovito, zato je smotrno
predvideti možnost učinkovitega postopanja v času trenutne epidemije in podobnih dogodkov v
prihodnosti. V skladu s tem je treba vzpostaviti zakonski okvir, ki bo omogočal dosego zasledovanih
ciljev, da se v času izrednega dogodka hitro sprejmejo učinkoviti ukrepi, ki bodo omogočali izvajanje
upravne oblasti v smislu odločanja v upravnih zadevah. Določa se, da vlada na podlagi zakonskega
pooblastila lahko sprejme in določi konkretne ukrepe, ki bodo vplivali na vodenje upravnih postopkov
posameznih ali vseh organov oziroma zaščitili položaj strank. Nabor ukrepov določa in njihovo
veljavnost omejuje zakon. Ukrepi se lahko sprejmejo za največ tri mesece z možnostjo podaljšanja,
vendar mora vlada mesečno preveriti njihovo potrebnost.
V nadaljevanju so pojasnjeni posamezni ukrepi.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti se predvideva, da se lahko določi drug krajevno pristojen organ
državne uprave ali istovrstni nosilec javnega pooblastila iz državne pristojnosti, če krajevno pristojen
organ ali nosilec javnega pooblastila po pravilih o krajevni pristojnosti dlje časa ne more poslovati.
Nujnost izvrševanja upravne oblasti terja, da je treba določiti drug organ, kjer bo mogoče zakonito
izvrševati upravne naloge.
Določi se, da se lahko, drugače kot je urejeno v pravilih ZUP, uredi čas in način vlaganja vlog. Po ZUP
se vloge lahko vložijo v poslovnem času, na podlagi predlaganega ukrepa pa bi se čas lahko uredil
drugače, določilo bi se krajše ali daljše časovno obdobje, tudi v dela prostih dneh, če bi bilo to potrebno.
Urejanje načina vložitve vlog pomeni, da bi se posamezne možnosti vložitve lahko omejile, na primer v
času epidemije vlaganje vlog neposredno pri organu, ali da se spremeni načine vlaganja, na primer da
se omogoči vložitev po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa. Enako kot možnost
vlaganja vlog se lahko omeji tudi pristojnost organa za vročanje v prostorih organa, kadar z zakonom ni
predpisano, da se vročanje opravlja le na ta način.
Zaradi izrednega dogodka se začasno izključi pravica zainteresirane javnosti pri sodelovanju na ustnih
obravnavah in drugih podobnih procesnih dejanjih, kjer ima javnost sicer pravico sodelovati. Če bi bilo
glede na okoliščine izrednega dogodka treba izjemoma omejiti ali prepovedati izvajanje ustnih obravnav,
bi vlada lahko sprejela tak ukrep, čeprav bi bil po naravi stvari eden izmed skrajnih ukrepov, ker upravno
odločanje brez ustnih obravnav pogosto ni mogoče, zato bi z njim v veliki meri onemogočilo izdajanje
zakonitih upravnih aktov.
Ena od temeljnih pravic procesnega varstva do pregledovanja dokumentov upravnih zadev se lahko
omeji ali prepove, kolikor se nanaša na izvrševanje v prostorih organa, če je seznanitev z dokumenti
mogoče zagotoviti tako, da se kopije dokumentov pošlje stranki.
Zaradi poenostavitve poslovanja organov s strankami se dopušča odstop od kvalificiranega načina
vročanja po elektronski poti. S soglasjem naslovnika, ki mora sporočiti naslov, je zakonita vročitev
dopustna tudi v elektronski predal, ki v funkcionalnem smislu ne ustreza pogojem za varni elektronski
predal. Takšno vročanje zahteva tudi določitev, kdaj se šteje, da je dokument vročen, in posledice, če
dokumenta ne prejme ali ga prejme pozneje. Pogoj za vročitev je, da je naslovnik imel možnost seznaniti
se z dokumentom. Če organ ne razpolaga z dokazi, se v primeru dvoma o vročitvi ta ponovi oziroma se
postopa v korist stranke. V času veljavnosti ZZUSUDJZ se je tovrstno vročanje izkazalo za učinkovito
in primerno, sprejeli so ga organi in stranke, težav ni bilo.
Poseben ukrep omogoča, da se prekine tek vseh rokov, procesnih in materialnih, če stranke ne morejo
uveljavljati pravic ali izvrševati obveznosti v procesnem in materialnem smislu, ker organi ne poslujejo

ali pa bi poslovali znatno oteženo. Ker je ukrep prekinitve teka rokov eden izmed skrajnih ukrepov, se
omogoča, da organi podaljšajo tek roka, če stranka ne more izpolniti obveznosti; gre za ukrep, s katerim
organ lahko podaljša tek materialnega roka, ki je določen s posamičnim upravnim aktom, ki na podlagi
pravil ZUP ni možen (možno je le podaljšanje nekaterih procesnih rokov).
K 59. členu:
Zakon o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju: ZNB) v 39. členu določa ukrepe s katerimi lahko Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) odredi nujne ukrepe za preprečitev vnosa in razširitve
določenih nevarnih nalezljivih bolezni. Med drugimi lahko Vlada z odlokom prepove zbiranja ljudi na
javnih krajih dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Vlada lahko prepove zbiranje na
javnih krajih šele potem, ko z drugimi ukrepi določenimi v ZNB ni bilo mogoče preprečiti, da se v
Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni. Za kršitev prepovedi zbiranja
ljudi je v 14. točki prvega odstavka 57. čelna ZNB določena globa od 400 do 4.000 eurov.
Kadar pristojni organ v skladu z določbami 39. člena ZNB prepove oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih
krajih pomeni, da z drugimi ukrepi iz ZNB ni bilo mogoče omejiti prenosa nevarne nalezljive bolezni in
zato obstaja velika in konkretna nevarnost prenašanja nalezljive bolezni na nelegalnih javnih shodih,
javnih prireditvah ali drugih oblikah zbiranja na javnih krajih. Taka javna zbiranja ljudi ali samo pozivanje
na nelegalno javno zbiranje ljudi, v času obstoja nevarnosti razširjanja nalezljive bolezni, pomenijo resno
in konkretno grožnjo javnemu zdravju.
Tretji odstavek določa višjo globo za prekršek, ki ga lahko stori posameznik, ki v času nevarnosti
razširjanja nalezljive bolezni ne spoštuje predpisov in odredb s katerimi je pristojni organ prepovedal
oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih.
Četrti odstavek določa znake prekrška in predpisuje globo za prekršek, ki ga lahko stori posameznik, ki
v času nevarnosti razširjanja nalezljive bolezni javno poziva h kršitvi predpisov ali odredb s katerimi je
pristojni organ prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih ali pa v takem času organizira
zbiranje ljudi na javnih krajih.
K 60. členu:
Šesti odstavek 17. člena Zakona o prekrških omogoča zakonodajalcu, da za najhujše kršitve iz posebej
navedenih področij (npr. področje varstva naravnih bogastev, področje varnosti in zdravja pri delu,
področje socialnega varstva, področje davkov, trošarin, carin,…) določi trikrat višjo globo od tiste, ki je
predvidena s splošnimi pravili oziroma splošnimi minimumi in maksimumi v drugem in tretjem odstavku
istega člena. S spremembo šestega odstavka se besedilo spreminja na način, da se med področja, pri
katerih se sme za najhujše kršitve predpisati trikrat višja globa, dodaja tudi področje varovanja zdravja
ljudi. Posebno huda narava prekrška je izkazana s povzročitvijo nevarnosti za zdravje večjega števila
ljudi.
K 61. členu:
Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št.
36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) je odlog plačila obveznosti iz kreditnih
pogodb omogočen le za tiste obveznosti, ki do razglasitve epidemije virusa (12. 3. 2020) še niso zapadle
v plačilo. Poleg tega je odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb omogočen tudi za kreditne pogodbe,
ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti ZIUOPOK. Odlog pa ni omogočen za tiste kreditne
pogodbe, ki so jih kreditojemalci sklenili po 12. 3. 2020 in pri tem niso izkoristili možnost odloga iz
sedmega odstavka 2. člena ZIUOPOK. Zaradi uveljavitve odloka, s katerim je bila z dnem 19. 10. 2020
na območju Republike Slovenije ponovno razglašena epidemija COVID-19, bodo lahko ti kreditojemalci,
med njimi zlasti tisti, ki jim je prepovedano opravljanje njihove dejavnosti, soočeni z likvidnostnimi
težavami, zaradi katerih ne bodo zmožni poravnavati svojih obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb.
S predlaganim členom se zato odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb omogoči tudi tem
kreditojemalcem. Prav tako se odlog plačila obveznosti omogoči kreditojemalcem, ki bodo sklepali nove
kreditne pogodbe v obdobju veljavnosti tega zakona, kot je to veljalo že za sklepanje novih kreditnih
pogodb po ZIUOPOK. Kvalificirani kreditojemalci, katerih obveznosti iz kreditne pogodbe so že bile
predmet odloga, bodo lahko zaprosili za ponovni odlog po tem zakonu, če bodo kreditne pogodbe
izpolnjevale pogoj iz prvega odstavka a. člena tega zakona, to je, da do druge epidemije virusa
obveznosti iz kreditne pogodbe še niso zapadle v plačilo. Pogoji za odobritev odloga plačila obveznosti

sicer ostajajo enaki in so razvidni iz 2. člena ZIUOPOK. Predlaga se tudi izenačitev dneva, na katerega
mora imeti subjekt poravnave obveznosti z dnem, ko bi lahko imel odobreno obročno odplačevanje ali
odlog. Po zgledu ZDLGPE je kot presečni dan predlagan dan vložitve vloge.
Hkrati se odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb omogoči fizičnim osebam, ki niso državljani
Republike Slovenije, a imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
K 62. členu:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) za odložene
obveznosti iz kreditnih pogodb določa poroštvo Republike Slovenije. Glede na to, da se z 8. členom
tega zakona omogoči dodatni odlog plačil obveznosti, je treba urediti tudi poroštvo Republike Slovenije,
ki velja tudi za te odloge. Vsi drugi pogoji ter pravice in obveznosti za kreditojemalce ter banke ostajajo
enaki.
K 63. členu:
Člen določa, da se v letu 2020, ne glede na določbe ZIPRS za letu 2020 in 2021, izplača celotni znesek
načrtovanih sredstev v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo, in sicer za dejavnosti nevladnih
organizacij na področju vojnih veteranov.
Odstop od določb ZIPRS 2021 predlagamo zaradi spremenjenih okoliščin v zvezi s sofinanciranjem
dejavnosti nevladnih organizacij na področju vojnih veteranov povezanih z manjšo realizacijo izvedenih
aktivnosti, zaradi omejitev povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa (COVID-19). Nevladne
organizacije na področju vojnih veteranov s svojim delovanjem razvijajo in spodbujajo domoljubje ter
ohranjanje zgodovinskih izročil, organizirajo različne oblike dela z mladimi, skrbijo za spominska
obeležja ter izdajajo publikacije povezane s slovensko zgodovino. Že v letu 2020 so dejavnosti teh
organizacij usmerjene v obeleževanje 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov, kar se bo še v večji
meri nadaljevalo tudi v letu 2021.
Omenjene nevladne organizacije so namreč izvedle vrsto
načrtovalnih aktivnosti za izvedbo pogodbeno določenih aktivnosti oziroma dogodkov, ki jih sofinancira
Ministrstvo za obrambo, do končne realizacije pa
zaradi omejitev povezane s preprečevanjem
koronavirusa ni prišlo. Ob upoštevanju razmer povezanih s COVID-19 ter zaradi zagotovitve sredstev
veteranskim organizacijam za izvedbo obeležitev 30. obletnice
osamosvojitvenih dogodkov, se
predlaga, da se izjemoma veteranskim organizacijam za leto 2020 sredstva izplačajo v celotnem
pogodbenem znesku.
K 64. členu:
Člen določa mirovanje pravice do denarnega nadomestila tudi iskalcu zaposlitve, ki sklene pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, in sicer zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev v povezavi z izvajanjem
ukrepov za preprečevanje širnjenja okužbe.
K 65. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga za delo upokojenih policistov, v večjem obsegu
ur kot ga dovoljuje veljavna zakonodajo, to je 27.c člena Zakona o urejanju trga dela. Navedene oblike
dela se Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij poslužuje že sedaj, vendar zaradi omejitve
opravljenih ur v koledarskem letu, na ta način ne moremo nadomestiti izpada pravosodnih policistov, ki
so napoteni v izolacijo ali karanteno. Gre za bivše zaposlene, ki so opravili vsa potrebna usposabljanja
za pridobitev pooblastil pravosodnega policista, poznajo način dela in bi se lahko najhitreje vključili v
delovni proces.
V skladu z Odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo
(Uradni list RS, št. 11/20) v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 višina urne postavke
upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,05 eura, višina
dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 pa ne sme
presegati 7.562,47 eura. Tudi zaradi omejitve višine plačila za delo, nam do sedaj ni uspelo za delo v
zavodih pridobiti večjega števila upokojenih policistov. Glede na to, da gre za delo v rizičnem okolju, da

te osebe ne bodo prejele ostalih dodatkov, ki jih bodo lahko deležni redno zaposleni, ki bodo opravljali
enako delo, predlagamo, da se višina dohodka v koledarskem letu ustrezno poveča.
Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v
kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti
urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka. Za upokojenca lahko iz tega
naslova nastane povečana dohodninska obveznost. Na podlagi navedenega v četrtem odstavku
predlagamo, da se plačilo za začasno opravljanje dela ne šteje v davčno osnovo. S predlaganim
ukrepom želimo še dodatno motivirati upokojene pravosodne policiste za delo v zavodih za prestajanje
kazni zapora in prevzgojnem domu.
Ocenjujemo, da bi z opravljanjem dela 25 upokojenih pravosodnih policistov, ob upoštevanju omejitve
120 ur mesečno in urni postavki 12 eurov, upravi nastal strošek v višini 36. 000 eurov. Na ta način bi
lahko opravili več spremstev zaprtih oseb na sodišča in v zdravstvene ustanove, ki so v času širjenja
okužbe COVID-19, še toliko bolj pomembna.

K 66. členu:
Z odstopom od določb ZUTD se določi obveznost sprejema primerne zaposlitve takoj po vpisu v
evidenco brezposelnih (in ne šele po poteku 3 mesecev od vpisa v evidenco brezposelnih), prav tako
za obveznost sprejema zaposlitev ni pogoja, da v evidenci brezposelnih ni oseb, za katere bi bila ta
zaposlitev ustrezna. Obveznost ni omejena na posamezne panoge in velja na področju celotnega trga
dela. Prav tako ni pogoj, da je zaposlitev opredeljena z zaposlitvenimi pogoji v zaposlitvenem načrtu,
pri čemer pa morajo biti še vedno izpolnjeni pogoji po 13. členu ZUTD, da gre za zaposlitev za nedoločen
ali določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom, da gre za zaposlitev na delovnem mestu, ki ni
oddaljena več kot 3 ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca
od kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj ter ki ustreza vrsti in največ eni ravni nižji izobrazbi
osebe glede na ustrezno zaposlitev.
V času epidemije ter v obdobju po razglašeni epidemiji se je pojavila povečana potreba po kadrih v
zdravstveni negi, zdravstveni dejavnosti in na področju socialne oskrbe, pri čemer osebe z ustrezno
izobrazbo niso pripravljene sprejeti take zaposlitve ali si aktivno prizadevajo, da v zaposlitvenem
postopku ne uspejo. Zaradi izredno velikih potreb po zaposlitvi na navedeni področjih se zaostrujejo
pogoji za zavrnitev zaposlitve, obenem se začasno umika pogoj, da je oseba v prvih treh mesecih
upravičena zavrniti primerno zaposlitev brez posledic glede izbrisa iz evidence brezposelnih.
K 67. členu:
S predlogom prvega odstavka se v času razglašene epidemije (tudi, če bo ta razglašena v prihodnosti)
predlaga, da se pravice iz javnih sredstev po Zakonu 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), ki se iztečejo v mesecu, ko je razglašena epidemija oziroma v času, ko
je razglašena epidemija, s tem zakonom mesečno podaljšujejo za čas enega meseca dokler traja
epidemija.
S predlogom drugega odstavka se predlaga, da center za socialno delo do 31. decembra 2021, ne glede
na 42.a in 42.b člen ZUPJS, ni dolžan ves čas trajanja letnih pravic iz javnih sredstev po uradni dolžnosti
spremljati spremembe vrste periodičnega dohodka, temveč samo na zahtevo upravičenca do pravice.
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.
Namen je razbremeniti centre za socialno delo in strankam zagotoviti pravice iz javnih sredstev v
najkrajšem času. Posamezniki in družine bodo namreč v primeru nadaljnjih negativnih posledic novega

koronavirusa na gospodarstvo v večjem obsegu uveljavljale pravice iz javnih sredstev, predvsem
denarno socialno pomoč in izredno denarno socialno pomoč.
K 68. členu:
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12)
predvideva način vročanja priporočeno s povratnico za vse dokumente, ki jih ENIC NARIC pošilja
prosilcu. Namen določbe je zagotoviti nemoteno delovanje ENIC NARIC centra ne glede na omejitve
zaradi preprečevanja osebnih stikov med udeleženci v postopku. Če identitete prosilca ni mogoče
ugotoviti na zanesljiv način, vročanje ne poteka po elektronski poti.
K 69. členu:
Sprememba ureja, da roki za izpolnitev materialnih obveznosti upravičencev do izredne denarne
socialne pomoči (rok za porabo izredne denarne socialne pomoči in rok za predložitev dokazil o
namenski porabi le-te), ki so določeni v 34. členu 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) in ki so se iztekli v času razglašene
epidemije, začnejo teči znova s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem je bila preklicana epidemija
(tudi, če bo ta razglašena v prihodnosti).
S predlogom se za blažitev posledic epidemije (tudi, če bo ta razglašena v prihodnosti) predlaga, da se
za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč in oseb, ki
se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom
o socialnovarstvenih prejemkih, v času razglašene epidemije, premoženje, razen prihranki in vrednostni
papirji (s katerimi lahko posameznik hitro razpolaga), ne upoštevajo.
K 70. členu:
Trenutno je mogoče vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in vlogo za sporočanje sprememb
okoliščin ter vloge po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, v skladu z zakonom,
ki ureja upravni postopek, oddati le na način, da se vloga fizično podpiše in pošlje po pošti ali prinese
osebno na center za socialno delo ali da se odda e-vloga preko portala eUprava.
Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske
prejemke, mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti
čim bolj enostavno oddajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in vlogo za sporočanje
sprememb okoliščin ter vlog po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. S predlogom
se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez
elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.
K 71. členu:
S odstopanjem od 41. člena ZDDV-1 se v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije COVID19 predlaga začasni ukrep, od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021, in sicer oprostitev
plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, ki se bo uporabljala za določene dobave blaga in pridobitve
blaga iz drugih držav članic iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije na podlagi potreb
Slovenije za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, pod pogojem, da je to blago, ki ga davčni
zavezanci dobavijo državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega
prava (npr. Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve) ali dobrodelni organizaciji ali za račun teh
organov in organizacij namenjeno za brezplačno razdeljevanje žrtvam COVID-19 oziroma blago iz
druge države članice pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij, ki bodo navedeno blago
uporabljale za, s tem zakonom, določene namene. Ta oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV,
je nadalje predvidena tudi za blago iz omenjenega seznama, ki ga davčni zavezanci dobavijo davčnim
zavezancem, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v zvezi z zdravstveno oskrbo zdravljenih oseb, ni pa
dovoljeno tega blaga odtujiti, ga dati v uporabo drugemu ali ga uporabiti za druge namene, kot za
zdravstveno dejavnost.

Na podlagi te oprostitve DDV bo imel davčni zavezanec, ki bo opravil oproščeno dobavo blaga in ne bo
obračunal DDV, pravico, da uveljavi odbitek DDV, ki so mu ga zaračunali njegovi dobavitelji za blago,
ki ga uporabi za namene te oproščene dobave. Ta oprostitev plačila DDV se ob upoštevanju zahteve iz
Direktive Sveta 2006/112/ES, da je zagotovljena nediskriminatorna obravnava blaga, dobavljenega v
Sloveniji in blaga, pridobljenega iz druge države članice, uporablja tudi za navedeno blago, pridobljeno
iz druge države članice, kar v zvezi z uporabo stopnje DDV izhaja tudi iz tretjega odstavka 40. člena
ZDDV-1, po katerem se za pridobitev blaga znotraj Unije obračuna DDV po stopnji, ki bi se uporabila
za dobave enakega blaga na ozemlju Slovenije. Glede na navedeno je oprostitev plačila DDV
predvidena tudi v zvezi z blagom, ki ga iz druge države članice pridobi druga oseba za račun organov
in organizacij iz točke b) prvega odstavka tega člena, pod pogojem seveda, da je blago namenjeno za
brezplačno razdeljevanje žrtvam COVID-19. Če se blago uporabi za druge namene, je treba obračunati
DDV po predpisani stopnji, ki velja na dan nastanka obveznosti obračuna DDV. Če pa blago ostane v
lasti organizacije, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila DDV, se oprostitev lahko uporabi še
naprej, če je to blago brezplačno preneseno na organizacijo, ki je sama upravičena do oprostitve plačila
DDV po tem členu, pod pogojem, da blago uporabi za namene točke a) prvega odstavka tega člena.
Za namene zagotavljanja podatkov o dobavah, ki so pod zgoraj navedenimi pogoji upravičene do
oprostitve plačila DDV, da bo davčni organ lahko izvajal nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV,
mora davčni zavezanec zagotoviti še:
na računu se mora sklicevati na člen tega zakona, ki določa oprostitev plačila DDV;
razpolagati mora z izjavo kupca oz. upravičene osebe, da izpolnjuje predpisane pogoje
(brezplačna razdelitev, ...); izjava je lahko samostojen dokument ali kot pogodbeno določilo;
predložiti mora mesečno poročilo (ne glede na to ali davčni zavezanec predlaga obračun DDV
za mesečno ali trimesečno davčno obdobje) in voditi dovolj natančne evidence, ki omogočajo sestavo
tega poročila in nadzor davčnemu organu.
Davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo tega zakona od dobav, za katere je od 1. novembra 2020
predvidena oprostitev plačila DDV, obračunal DDV, lahko od tako izdanih računov popravi znesek
obračunanega DDV, ki ga vključi v tekoči obračun DDV, in sicer v tistem davčnem obdobju, ko je izdal
popravljen račun. Stvar dogovora med strankama pa je, ali bo dobavitelj preveč zaračunani davek vrnil
prejemniku blaga ali pa mu bo priznal dobropis. Davčni zavezanec mora podatke o dobavah, za katere
je uveljavljal znižanje obračunanega DDV, vključiti v mesečno poročilo, ki ga je dolžan sestaviti za
opravljene dobave in pridobitve blaga pod pogoji iz tega člena.
K 72. členu:
S predlogom se določajo ukrepi, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih
obveznosti. Predlog določa, da lahko davčni organ ne glede na prvi odstavek 102. člena Zakona o
davčnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma
dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti
pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo.
Davčni organ lahko zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije dovoli odlog
plačila oziroma obročno plačilo davka tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj, kar je odstop od
veljavne ureditve.
Pogoji, ki jih mora izkazovati zavezanec za davek, so blažji in enostavnejši, kot jih določa veljavni
ZDavP-2 v 102. členu. Po 102. členu ZDavP-2 mora davčni zavezanec izkazati, da bi mu zaradi trajnejše
nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati,
nastala hujša gospodarska škoda, in bi mu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev
hujše gospodarske škode.
Zavezanec za davek mora vlogo za odlog oziroma obročno plačevanje davkov vložiti pri davčnem
organu, po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, ali prek storitve eDavki. Davčni organ odloči
na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter
predloženih dokazov zavezanca za davek, iz katerih je razvidna izguba sposobnosti pridobivanja
prihodkov (na primer izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti.
Določa se rok, v katerem mora davčni organ odločiti o vlogi zavezanca za davek.

Določijo se posledice zamude obroka. Predlagana ureditev glede posledic zamude roka se ne razlikuje
od veljavne ureditve, ki ureja obročno plačilo davka.
Določi se, da davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne
obveznosti.
Davčni zavezanec lahko na podlagi 102. člena ZDavP-2 vloži vlogo za odlog oziroma obročno
plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode, torej zaradi okoliščin, ki niso povezane z
epidemijo virusa COVID-19, pod pogoji in na način, kot jih določa ZDavP-2 in Pravilnik o izvajanju
Zakona o davčnem postopku.
Pojasnilo o odstopu od ureditve v ZIUJP:
Predlog tega člena, ki ureja odlog in obročno plačilo, se od 7. člena ZIUJP, razlikuje:
v drugem odstavku: v ZIUJP je bil za akontacije davka ali davčni odtegljaj določen samo odlog,
v predlogu pa se zaradi konsistentnosti do prvega odstavka tega člena in tudi drugih določb, ki urejajo
odlog in obročno plačilo (101., 102., 103. čl. ZDavP-2) določa tudi obročno plačilo za akontacije davka
ali davčni odtegljaj,
v četrtem odstavku, ki ureja posledice neplačanega obroka, ki ga je davčni organ dovolil zaradi
izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Zaradi težav v praksi se določi, da se
ureditev posledic ne razlikuje od veljavne ureditve v 101. in 102. členu ZDavP-2, ki določa, da če
zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo
v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.
Davčnemu zavezancu se zaradi nezmožnosti plačila davka zaradi okoliščin epidemije že daje možnost
ugodnejšega plačila obveznosti, t.j. obročnega plačila (ki praktično pomeni odlog plačila), zato ni
primerno, da se mu še dodatno, to je v primeru, če zamudi s plačilom obroka, ki zapade v plačilo v
obdobju trajanja ukrepov po zakonu, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki (celo) tri mesece
po prenehanju trajanja ukrepov po zakonu. Takšna ureditev vnaša neenakost do davčnih zavezancev,
ki jim tudi v obdobju epidemije zapade davčna obveznost, pa se jim rok plačila ne podaljša.
iz razlogov, podanih k četrtem odstavku, v predlogu ni določen odstop od veljavne ureditve
(osmega odstavka 101. člena, osmega odstavka 102. člena in četrtega odstavka 103. člena ZDavP-2),
kar pomeni, da ni vsebine petega odstavka 7. člena ZIUJP,
zaradi jasnosti pri izvajanju, se določi, da lahko davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2,
zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti.
Prav tako se ureja odlog in obročno plačilo prispevkov.
K 73. člen:
Člen določa način obračuna obresti v času odloga in obračun plačila.
K 74. členu:
Predlog določa, da se v zvezi z ukrepi za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, to je odloga in
obročnega plačila in obračunavanjem obresti v času odloga in obročnega plačila, uporabljajo določbe
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 in 66/19, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), če ta zakon ne določa drugače.
K 75. členu:
Predlog določa, da ukrepi za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, to je odloga in obročnega plačila
in obračunavanjem obresti v času odloga in obročnega plačila, veljajo do 31. decembra 2020, Vlada pa
lahko ta ukrep podaljša še za obdobje šest mesecev.
K 76. členu:
Veljavna določba 292. člena ZGD-1 omogoča, da se skupščine lahko udeležijo organi vodenja in
nadzora tudi če niso delničarji, statut ali poslovnik skupščine pa lahko dodatno določi, kdaj lahko člani
organov vodenja ali nadzora sodelujejo oddaljeno, prek prenosa slike in tona, ter da se sme potek
zasedanja skupščine slikovno in tonsko prenašati. S posebno določbo se želi doseči, da se bodo lahko
organi vodenja ali nadzora, na smiselno enak način kot delničarji, na daljavo udeležili skupščin, ki se

bodo izvedle s pomočjo elektronskih sredstev, tj. elektronskih skupščin (v skladu s 77. členom tega
zakona), ali virtualnih skupščin (v skladu z 78. členom tega zakona). V primeru navedenih skupščin se
članom organov vodenja ali nadzora omogoči udeležbo na skupščini prek prenosa slike in zvoka brez
posebnega pooblastila v statutu ali poslovniku skupščine.
K 77. členu:
Na podlagi veljavnega četrtega odstavka 297. člena ZGD-1 lahko delniške družbe v statutu določijo
možnost udeležbe in glasovanja pred skupščino ali na njej z uporabo elektronskih sredstev brez fizične
prisotnosti. V tem primeru mora biti v statutu predvidena ta možnost in določen postopek, pri čemer sta
lahko udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje
identitete in varnega elektronskega komuniciranja.
Po razpoložljivih podatkih za javne delniške družbe ima v Sloveniji le manjše število javnih delniških
družb v statutu določeno navedeno možnost. Ker je glede na veljavno ureditev treba za udeležbo in
glasovanje z uporabo elektronskih sredstev spremeniti statut družbe, ta pa se lahko spremeni po
določenem postopku samo na skupščini, se s predlaganim zakonom, ki ureja odstop od veljavne
ureditve, vsem javnim in nejavnim delniškim družbam ne glede na njihov statut v času epidemije
nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) omogoči izvedbo skupščin s pomočjo elektronskih sredstev
brez fizične prisotnosti delničarjev na skupščini (tj. elektronska skupščina). O izvedbi elektronske
skupščine bo odločalo poslovodstvo družbe, ki bo moralo pridobiti soglasje organa nadzora (npr.
nadzornega sveta). Ukrep je utemeljen na podlagi ocene, da je treba izvajanje skupščin omogočiti tudi
v času epidemije, kadar se ugotovi, da je to potrebno oziroma so sklic zahtevali delničarji v skladu z
295. členom ZGD-1.
Predlog zakona za sklic in izvedbo elektronske skupščine predvideva, da bo skupščina potekala v kraju,
določenem v sklicu skupščine, delničarji pa bodo prisotni fizično (ob upoštevanju vseh varnostnih zahtev
in omejitev glede zajezitve širjenja nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19)) ali na daljavo z uporabo
elektronskih sredstev. Po predlogu zakona bodo tako imeli delničarji možnost izbire kako se bodo
udeležili skupščine. Pravica do izbire načina sodelovanja na skupščini bo veljala za delničarje, ne pa
tudi za sklicatelja, predsednika skupščine ter notarja, za katere se fizična prisotnost na kraju sklica
skupščine še vedno predvideva.
Način izvedbe skupščine bo po predlogu zakona v pristojnosti poslovodstva, ki bo moralo pridobiti
soglasje organa nadzora (npr. nadzornega sveta). Skupščina bo morala biti izvedena ob ustreznem
upoštevanju vseh varnostnih zahtev in omejitev za zajezitev širjenja nalezljive bolezni SARSCoV-2
(COVID-19).
Podrobnejša pravila postopka za udeležbo ali glasovanje s pomočjo elektronskih sredstev na elektronski
skupščini bo določilo poslovodstvo družbe. Pravila bo morala družba javno objaviti najkasneje do dneva
sklica skupščine, in sicer na vseh mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine v skladu z ZGD1 (npr. na spletni strani AJPES, v glasilu ali elektronskem mediju, če ga družba ima, ali na svoji spletni
strani, na SEONET).
Navedene spremembe bodo lahko imele vpliv tudi na izvajanje določb 313. člena ZGD-1 o ločenem
zasedanju in ločenem glasovanju. V navedenem členu je določeno, da se v ZGD-1 ali statutu predpisani
izredni sklepi delničarjev sprejemajo z ločenim glasovanjem na skupnem ali ločenem zasedanju
delničarjev. Za sklic ločenega zasedanja in udeležbo na njem, kakor tudi za pravico do obveščenosti,
se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o skupščini, za izredne sklepe pa določbe ZGD-1 o skupščinskih
sklepih.
V skladu s predlaganimi spremembami se bodo lahko glede na 83. člen predloga zakona tudi za sklic
ločenega zasedanja in udeležbo na njem smiselno uporabljale določbe tega zakona o udeležbi in
glasovanju delničarjev na elektronski ali virtualni skupščini kot tudi o uresničevanju glasovalne pravice
v delu, ki se nanaša na imenovanje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev in glasovanje po
pošti pred zasedanjem skupščine.
K 78. členu:
Poleg elektronske skupščine (prejšnji člen) bo po predlogu zakona skupščina lahko potekala (tudi) v
celoti s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter

drugih oseb (t.i. virtualna skupščina). Takšna skupščina po veljavnem ZGD-1, za razliko od elektronske
skupščine (kjer pa se sicer zahteva statutarna podlaga), ni dopustna. Predlog zakona odločitev o izvedbi
virtualne skupščine prepušča poslovodstvu družbe, ki mora pridobiti soglasje organa nadzora ter
predpisati pogoje za izvedbo take skupščine in jih javno objaviti. Že po naravi stvari virtualna skupščina
posega v nekatera upravičenja delničarja, zlasti v pravico do fizične navzočnosti, zaradi tehničnih
preprek pa bo verjetno izključena tudi npr. pravica do razprave. Za razliko od elektronske skupščine pa
je pri virtualni skupščini v predlogu zakona vsaj načeloma zapovedano spoštovanje pravice do
postavljanja vprašanj in odgovorov nanje. Pri elektronski skupščini taka zakonska rešitev ni potrebna,
saj je elektronska skupščina le dodatna izbira za delničarje glede načina uresničevanja glasovalne
pravice, ne pa edini način uresničevanja skupščinskih pravic delničarja. Vendar pa se s posebno
ureditvijo pri virtualni skupščini dejansko lahko do določene mere omeji tudi to pravico. Poseg v pravice
je stvarno upravičen, saj gre za posebne okoliščine epidemije. Predlog zakona v zvezi z omejitvijo
pravice do postavljanja vprašanj in odgovorov nanje postavlja vodila, ki jih mora upoštevati poslovodstvo
v okviru prostega preudarka. Vodila so sicer na visoki abstraktni ravni in jih bo zato treba napolniti glede
na vsak posamezen primer. Če vprašanj delničarjev ne bo veliko, ni ovir, da ne bi družba odgovorila
tudi na objektivno gledano manj pomembna vprašanja.
K 79. členu:
V skladu z veljavnim 304. členom ZGD-1 se zapisnik skupščine vodi v obliki notarskega zapisnika.
Skladnost sklepov, zapisanih v zapisniku, z odločitvami skupščine, mora potrditi notar. Zakon določa
vsebino zapisnika in prilog k zapisniku. Zapisnik s prilogami se pošlje registrskemu sodišču v notarsko
overjenem prepisu.
S predlaganimi rešitvami v zvezi z zapisnikom skupščine delničarjev se določajo dodatna pravila, ki jih
bo delniška družba oziroma pristojni organ moral upoštevati v primeru elektronskih ali virtualnih
skupščin, ki bodo potekale s pomočjo elektronskih sredstev v skladu s predlaganimi pravili za udeležbo
delničarjev in glasovanje na elektronski ali virtualni skupščini. Na navedenih skupščinah bodo lahko
delničarji uresničevali glasovalno pravico na način iz 308. člena ZGD-1, predlaganimi posebnimi pravili
iz predloga zakona, kot tudi v skladu s 309. in 310. členom ZGD-1.
Na elektronskih ali virtualnih skupščinah, ki bodo potekale s pomočjo elektronskih sredstev, se vloga
notarja v skladu z dosedanjo prakso ne spreminja. Na navedenih skupščinah se bo še vedno zahtevala
njegova navzočnost. Skupščinski sklepi se bodo potrjevali na enoten način v obliki notarskega
zapisnika.
ZGD-1 natančno določa vsebino zapisnika in prilog k zapisniku in zaradi ohranjanja pravne varnosti teh
pravil v elektronskem okolju ni treba spreminjati. Zapisnik bo moral poleg vsebin iz drugega in vsebin iz
tretjega odstavka 304. člena ZGD-1, ki se uporabljajo za družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje
na organiziranem trgu, po predlogu zakona vsebovati tudi informacijo o načinu ugotovitve vsebine
glasovanja, iz katere bo razvidno na kakšen način (npr. s katerimi elektronskimi sredstvi) se je glasovalo.
V primeru virtualne skupščine bo predsedniku skupščine dana možnost, da zapisnik podpiše bodisi z
elektronskim podpisom, naprednim elektronskim podpisom ali žigom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom za elektronski podpis ali žig, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom ali žigom. Podpisan
zapisnik s prilogami bo posredovan notarju, ki bo poskrbel za ustrezen prepis v skladu s petim
odstavkom 304. člena ZGD-1.
Poleg tega bo morala oseba, ki bo sklicala elektronsko ali virtualno skupščino, ali predsednik skupščine
po predlogu zakona ustrezno preveriti identiteto prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih
zastopnikov, ki se bodo udeležili in glasovali na skupščini, ki bo potekala s pomočjo elektronskih
sredstev.
K 80. členu:
Veljavni 308. člen ZGD-1 ureja glasovalno pravico, ki je ena od najpomembnejših upravljavskih pravic
delničarjev. Glasovalna pravica delničarju omogoča, da glasuje na skupščini delniške družbe. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu. Če glasuje po pooblaščencu, je za pooblastilo potrebna pisna
oblika. Pooblastilo se predloži družbi.

Sedmi odstavek 308. člena ZGD-1 omogoča delničarjem javnih delniških družb, da pooblaščence
imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Po predlogu zakona se navedena možnost omogoči
vsem delniških družbam.
V primeru uresničevanja glasovalne pravice po pooblaščencu se podrobnejša pravila urejajo v statutu
družbe. Z odstopom od navedene norme bo lahko po predlogu zakona pravila določilo poslovodstvo
družbe. Poslovodstvo, in torej ne statut, bo določilo tudi pravila glede načina uresničevanje glasovalne
pravice na elektronski ali virtualni skupščini. Pravila bodo javno objavljena na vseh mestih, kjer je družba
zavezana objaviti sklic skupščine, in sicer za namen obveščanja in seznanitve delničarjev in drugih
oseb, ki sodelujejo na skupščinah, ter nadzora nad izpolnjevanjem zahtev glede ugotavljanja identitete
ter varnega poslovanja. Objavljena bodo morala biti najkasneje do dneva sklica skupščine.
Navedene spremembe bodo lahko imele vpliv tudi na izvajanje določb 313. člena ZGD-1 o ločenem
zasedanju in ločenem glasovanju. V navedenem členu je določeno, da se v ZGD-1 ali statutu predpisani
izredni sklepi delničarjev sprejemajo z ločenim glasovanjem na skupnem ali ločenem zasedanju
delničarjev. Za sklic ločenega zasedanja in udeležbo na njem, kakor tudi za pravico do obveščenosti,
se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o skupščini, za izredne sklepe pa določbe o skupščinskih
sklepih.
V skladu s predlaganimi spremembami in dopolnitvami se bodo lahko glede na 83. člen predloga zakona
tudi za sklic ločenega zasedanja in udeležbo na njem smiselno uporabljale določbe tega zakona o
udeležbi in glasovanju delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev kot tudi o uresničevanju glasovalne
pravice v delu, ki se nanaša na imenovanje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev in glasovanje
po pošti pred zasedanjem skupščine.
K 81. členu:
V skladu s predlogom zakona lahko družba delničarjem omogoči še tretji način uresničevanja
glasovalne pravice, in sicer lahko delničarjem omogoči glasovanje po pošti pred zasedanjem skupščine
tudi, če te možnosti statut družbe ne predvideva. Tudi v tem primeru pravila glasovanja po pošti določi
poslovodstvo in jih javno objavi najkasneje do dneva sklica skupščine.
K 82. členu:
Če se družba odloči za izvedbo elektronske ali virtualne skupščine, veljajo splošna pravila o skrbnosti
pri izvedbi skupščine. Tehnične motnje so dejavnik, na katerega je z določeno stopnjo verjetnosti treba
računati, pri čemer lahko tehnične motnje nastanejo kjerkoli na povezavi (npr. na samem omrežju, pri
delničarju, pri družbi). Po predlogu zakona se tveganje tehničnih motenj, ki bodo lahko vplivale na
nezmožnost uresničevanja upravljavskih pravic, prenaša na delničarje, tako da izključuje možnost
uveljavljanja neveljavnosti sklepa skupščine iz tega razloga, razen če tehnične motnje izvirajo iz sfere
družbe in so posledica hude malomarnosti ali naklepa.
Zaradi tehničnih omejitev izvedbe virtualne skupščine se po predlogu zakona izključuje tudi možnost
izpodbijanja na ta način sprejetih skupščinskih sklepov iz razloga kršitve delničarjeve pravice do
obveščenosti, če je bila ta pod pogoji tega zakona po prostem preudarku poslovodstva omejena.
K 83. členu:
S predlagano določbo se ureja smiselna uporaba predlogov interventnih ukrepov o elektronski in
virtualni skupščini ter o uresničevanju glasovalne pravice tudi za skupščine komanditnih delniških
družb in evropskih delniških družb (SE) kot tudi za ločeno zasedanje in ločeno glasovanje iz 313.
člena ZGD-1, kot je obrazloženo v obrazložitvi k 77. in 80. členu predloga zakona.
Določi se tudi smiselna uporaba posebnega pravila o zapisniku za skupščine družb z omejeno
odgovornostjo, ki bodo potekale s pomočjo elektronskih sredstev bodisi kot elektronske bodisi kot
virtualne skupščine.
K 84. členu:
Obstoječa ureditev skupščin družb z omejeno odgovornostjo omogoča izvedbo skupščin s pomočjo
tehničnih sredstev, če s tem soglašajo vsi družbeniki. Predlog zakona bo, glede na okoliščine epidemije,
z opustitvijo zahteve po soglasju vseh družbenikov, olajšal izvedbo t.i. korespondenčnih skupščin pri

družbah z omejeno odgovornostjo v vseh tistih primerih, kjer ZGD-1 ne zahteva potrditve sprejetih
sklepov s strani notarja. V preostalih primerih se bodo tudi za družbe z omejeno odgovornostjo za čas
veljavnosti zakona smiselno uporabljale rešitve, ki jih predlog zakona uvaja za delniške družbe.
K 85. členu:
Predlog zakona ureja tudi vprašanje izvedbe že sklicanih skupščin. Tudi v primeru teh skupščin se določi
možnost izvedbe elektronske ali virtualne skupščine ne glede na to, da ta možnost iz sklica skupščine
ne izhaja. V tem primeru se družbi naloži obveznost, da o spremembi sklica obvesti delničarje pa tudi
druge osebe, kot so npr. finančne organizacije in združenja delničarjev, ki so na zadnji skupščini za
delničarje uresničevali glasovalne pravice. Sprememba sklica bo morala vsebovati informacijo o načinu
in postopku za udeležbo in glasovanje delničarjev na elektronski ali virtualni skupščini, po potrebi pa
tudi spremembe drugih informacij: npr. o kraju skupščine. Družba bo morala pred zasedanjem
skupščine na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine, javno objaviti pravila postopka za
udeležbo ali glasovanje delničarjev na elektronski ali virtualni skupščini.
K 86. členu:
Zakon omejuje uporabo ukrepov po tem zakonu, ki se nanašajo na poseben pravni režim glede na
določbe ZGD-1 in ZN. Skupščine, sklicane na podlagi tega zakona, bodo lahko izvedene na podlagi
posebnega režima iz tega zakona.
K 87. členu:
Zakon o zadrugah v 21. členu določa, da se vabilo na občni zbor objavi na način, ki ga določajo zadružna
pravila, ali pa se osebno pošlje vsem članom. Glede na razmere zaradi epidemije je treba omogočiti, da
se opravi sklic in izvede seja občnega zbora zadruge tudi brez dejanske prisotnosti članov, v obliki
elektronskega občnega zbora, tudi če take oblike občnega zbora zadružna pravila ne predvidevajo.
Takšna možnost naj bi se uredila tudi v zadružnih pravilih.
K 88. členu:
Pri izvedbi elektronskega občnega zbora je treba zagotoviti varno elektronsko komuniciranje. Poseben
način izvedbe seje občnega zbora mora biti razviden tudi iz zapisnika seje.
K 89. členu:
Po predlogu zakona se notarju nalaga obveznost, da preveri identiteto osebe, ki je sklicala virtualno
skupščino, in predsednika skupščine. Z novim pravilom se v primeru navedenih skupščin, ki bodo
potekale brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb, odstopa od
splošnega pravila v tretjem odstavku 69. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: ZN), v skladu s katerim
je notar pri potrjevanju sklepov organov pravnih oseb dolžan ugotavljati istovetnost predsedujočega ali
drugih oseb le na zahtevo udeležencev. Identiteto oseb bo lahko notar preveril bodisi v skladu z
veljavnim ZN bodisi na podlagi kvalificiranega potrdila za elektronski podpis ali žig. Preverjanje identitete
v skladu s pravili ZN o ugotavljanju istovetnosti se bo uporabljalo na primer, ko osebe, ki so sklicale
skupščino, ali predsednik skupščine, še ne bodo razpolagali s kvalificiranimi potrdili za elektronski
podpis. Posebno pravilo se bo uporabljalo za delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske
delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo.
K 90. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga za razporeditev zaposlenega na drugo lokacijo
delodajalca, ki je od delovnega mesta, kjer opravlja delo oddaljena več kot 70 km. Gre za začasni ukrep,
ki je potreben za zagotavljanje nemotenega in nujnega delovnega procesa v času preprečevanja širjenja
in omejevanja okužbe COVID-19. Zavodi za prestajanje kazni zapora bi bili v primeru večjega
kadrovskega manjka, zaradi morebitnih okužb, odvisni od pomoči zaposlenih iz drugih zavodov. Zaradi
specifike njihovega dela, predvsem pooblastil pravosodnih policistov, ne pride v poštev pomoč drugih
organov. Delovanje zavodov za prestajanje kazni zapora je vitalnega pomena za celotno družbo, saj jih

za razliko od drugih institucij ni mogoče zapreti, v smislu da se zaposlene napoti na čakanje na domu
ali delo na domu. Glede na omejitve drugega odstavka 149. člena Zakona o javnih uslužbencih,
zaposlenega ni mogoče razporediti na delo na drugo lokacijo, ki je od delovnega mesta oddaljena več
kot 70 km. Tako delodajalec ne more začasno razporediti zaposlenih niti iz oddelka Nova Gorica v
matični Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (zavod), ne glede na to, da je oddelek Nova Gorica
notranja organizacijska enota zavoda Koper. Začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb lahko
delodajalec odredi zgolj na ustrezno delovno mesto, za katere zaposleni izpolnjuje predpisane pogoje
in za katero se zahteva najmanj ista raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katero ima
zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ker bi zaposlenemu zaradi opravljanja dela v drugem kraju
lahko nastali dodatni stroški, se z navedenim členom ustvarja tudi pravna podlaga, da delodajalec
zaposlenemu povrne nastanitvene stroške. Pri odločanju o višini nastanitvenih stroškov, ki se bodo
zaposlenemu povrnili se bo upoštevalo načelo ekonomičnosti in racionalnosti, enako kot pri plačevanju
stroškov nastanitve kadar delodajalec zaposlenega napoti na izobraževanje. Čas predvidenega trajanja
ukrepa je določen glede na predvidene posledice okužb s COVID-19 in čas, ki je potreben za njihovo
odpravo.

K 91. členu:
Zaradi razglašene epidemije se pogoji delovanja v javnih zdravstvenih zavodih (še zlasti v bolnišnicah)
in socialno varstvenih zavodih iz dneva v dan bolj zaostrujejo. Konec leta je treba pripraviti letno poročilo,
za kar je ena od osnov tudi natančno izveden popis sredstev in obveznosti in v okviru tega popis
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Redni letni popis sredstev in obveznosti do virov
sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventura) je določen v 36. členu Zakon o
računovodstvu, in sicer ga treba opraviti v obdobju ob koncu leta, praviloma od novembra do konca
decembra tekočega leta. Glede na aktualne izredne razmere, ko so določene organizacijske enote v
javnih zdravstvenih zavodih popolnoma zaprte, zaradi obravnav pacientov, obolelih za COVID-19,
inventura v navedenih zavodih ni izvedljiva. Realno je pričakovati, da bo letošnji redni letni popis
nepopoln in zato nesmiseln.
S členom se zato določi izjema od redne letne naloge izvedbe popisa osnovnih sredstev in drobnega
inventarja, saj glede na epidemiološke razmere in pogoje dela v javnih zdravstvenih zavodih in socialno
varstvenih zavodih rednega letnega popisa ni mogoče izvesti na način, da bi odražal realno stanje. V
letu 2020 knjižno stanje ne bo usklajeno z dejanskim stanjem. Člen določa tudi rok, v katerem se redni
letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020 izvede.
K 92. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga, s katero s tem zakonom ne teče rok, s katerim
sodišče storilcu po Zakonu o prekrških namesto plačila globe in stroškov postopka odobri opravo dela
v splošno korist v roku in ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Če storilcu/osebi, ki ji je sodišče
odobrilo izpolnitev določenega števila ur dela v splošno korist, ni mogoče zagotoviti izvajalca sankcij,
pri katerem bi oseba opravila naloženo število ur, ali kadar oseba, ki je že opravljala delo v splošno
korist pri izvajalcu sankcij, pa ta v trenutnih razmerah ne želi nadaljevati s sodelovanjem z zunanjimi
osebami, ne more nadaljevati z delom, ali če osebe ni mogoče napotiti na opravljanje zdravstvenega
pregleda in zato posledično oseba ne more začeti z opravo dela, gre za objektivne razloge, ki niso
nastali na strani osebe in zato postavljeni roki ne smejo teči.
Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja probacijske enote, v poročilu sodišču pa
navede, za kako dolgo se je pri posamezni osebi ta rok podaljšal in o tem v poročilu obvesti državnega
tožilca. Ta ukrep lahko traja najdlje do 31.1.2021, Vlada pa lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom
največ za obdobje šestih mesecev.
K 93. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga, s katero s tem zakonom ne teče rok, ki ga
Kazenski zakonik določa kot rok, v katerem mora oseba, ki ji je sodišče namesto kazni zapora ali
denarne kazni naložilo opravo določenega števila ur dela v splošno korist. Če osebi, ki ji je sodišče

izreklo opravo dela v splošno korist, ni mogoče zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi oseba opravila
naloženo število ur, ali kadar oseba, ki je že opravljala delo v splošno korist pri izvajalcu sankcij, pa ta
v trenutnih razmerah ne želi nadaljevati s sodelovanjem z zunanjimi osebami, ne more nadaljevati z
delom, ali če osebe ni mogoče napotiti na opravljanje zdravstvenega pregleda in zato posledično oseba
ne more začeti z opravo dela, gre za objektivne razloge, ki niso nastali na strani osebe in zato postavljeni
roki ne smejo teči.
Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja probacijske enote, v poročilu sodišču pa
navede, za kako dolgo se je pri posamezni osebi ta rok podaljšal in o tem v poročilu obvesti sodišče. Ta
ukrep lahko traja najdlje do 31.1.2021, Vlada pa lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ
za obdobje šestih mesecev.
K 94. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga, s katero s tem zakonom ne teče rok, ki ga Zakon
o kazenskem postopku določa kot rok, v katerem mora osumljenec v postopku poravnavanja opraviti
določeno število ur dela v splošno korist. Če osumljencu/osebi, ki mu je državni tožilec naložil izpolnitev
določenega števila ur dela v splošno korist, ni mogoče zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi oseba
opravila naloženo število ur, ali kadar oseba, ki je že opravljala delo v splošno korist pri izvajalcu sankcij,
pa ta v trenutnih razmerah ne želi nadaljevati s sodelovanjem z zunanjimi osebami, ne more nadaljevati
z delom, ali če osebe ni mogoče napotiti na opravljanje zdravstvenega pregleda in zato posledično
oseba ne more začeti z opravo dela, gre za objektivne razloge, ki niso nastali na strani osebe in zato
postavljeni roki ne smejo teči.
Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja probacijske enote, v poročilu državnemu
tožilcu pa navede, za kako dolgo se je pri posamezni osebi ta rok podaljšal. Ta ukrep lahko traja najdlje
do 31.1.2021, Vlada pa lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ za obdobje šestih mesecev.
K 95. členu:
S predlaganim členom se vzpostavlja pravna podlaga, s katero s tem zakonom ne teče rok, ki ga je
državni tožilec po Zakonu o kazenskem postopku določil kot rok, v katerem mora osumljenec/oseba
opraviti določeno število ur dela v splošno korist. Če osebi, ki mu je državni tožilec naložil izpolnitev
določenega števila ur dela v splošno korist, ni mogoče zagotoviti izvajalca sankcij, pri katerem bi oseba
opravila naloženo število ur, ali kadar oseba, ki je že opravljala delo v splošno korist pri izvajalcu sankcij,
pa ta v trenutnih razmerah ne želi nadaljevati s sodelovanjem z zunanjimi osebami, ne more nadaljevati
z delom, ali če osebe ni mogoče napotiti na opravljanje zdravstvenega pregleda in zato posledično
oseba ne more začeti z opravo dela, gre za objektivne razloge, ki niso nastali na strani osebe in zato
postavljeni roki ne smejo teči.
Objektivne razloge iz prejšnjega odstavka ugotavlja vodja probacijske enote, v poročilu državnemu
tožilcu pa navede, za kako dolgo se je pri posamezni osebi ta rok podaljšal. Ta ukrep lahko traja najdlje
do 31.1.2021, Vlada pa lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ za obdobje šestih mesecev.
K 96. členu:
Vsako leto se na upravnih enotah med subvencijsko kampanjo zglasi več kot 25.000 nosilcev kmetijskih
gospodarstev, zaradi urejanja podatkov v RKG. Večinoma gre za odpravo napak na GERK, ki jih ob
rednem posodabljanju podatkov označimo kot neustrezne, ob preverjanju z obnovljenimi podatki
evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na novih ortofoto posnetkih. Stanje v naravi se
tekom let spreminja, tako se z novimi posnetki na vsake tri leta na posameznem območju, odkrijejo tudi
neupravičene površine, ki ne smejo biti del GERK. Zaradi napak v RKG se nosilcu kmetijskega
gospodarstva blokira vnos zbirne vloge, dokler ne uredi podatkov na upravni enoti.
Zaradi izrednih razmer ob epidemiji Covid-19, želimo zmanjšati obremenitev in kar najbolj omejiti
osebne stike ob obisku upravnih enot. Ministrstvo bo namesto označitve neustreznih površin, izvedlo
popravke GERK po uradni dolžnosti na način, da bo izločilo neupravičene površine, ki smo jih zaznali
ob posodobitvi evidence dejanske rabe z novimi ortofoto posnetki. Na ta način bodo blokirane samo
zbirne vloge, ki bodo imele neskladja vpisa drugih podatkov, ki se vodijo v RKG. Te pa se v večini
primerov lahko uredi tudi s pisno vlogo na upravno enoto. Obisk upravne enote bo tako potreben le ob

vpisu povsem novih površin ali spremembi obstoječih, oziroma ob nestrinjanju z izvedenimi popravki
ministrstva v RKG. S tem bo omogočeno kar največjemu številu kmetov vložiti zahtevke za plačila na
površino brez urejanja podatkov v RKG.
K 97. členu:
Zakon o kmetijstvu v 54. členu določa, da lahko upravičenci po izdaji odločbe o pravici do sredstev in
pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do
sredstev, vložijo obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do
sredstev. Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa
ter dosežen namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev, pristojni organ
strankinemu zahtevku za spremembo ugodi. Četrti odstavek tega člena naprej določa, da upravičenec
lahko obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti vloži največ dvakrat pred potekom roka za
vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.
Glede na zaostreno situacijo ugotavljamo, da imajo upravičenci težavo z realizacijo načrtovanih in z
odločbo o pravici do sredstev odobrenih naložb. Prav tako so marsikateri od njih že izkoristili možnost
dveh sprememb obveznosti.
Predlagamo, da se omogoči odmik od te določbe zakona ter, da se upravičencem omogoči, vložitev
dodatnih dveh zahtevkov z obrazloženimi razlogi, ki so povezani s posledicami širitve virusa Covid- 19.
Prav tako se jim omogoči podaljšanje roka za dokončanje projekta do najkasneje končnega datuma za
vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so določeni v posameznih uredbah, ne glede na to, če to
pomeni podaljšanje roka čez zadnji rok določen v posameznem javnem razpisu.
K 98. členu:
Predlagana določba poenostavlja in pohitri postopek odločanja iz ukrepov kmetijske politike, v katerih
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odloča o upravičenosti izplačila državne pomoč zaradi
izpada dohodka iz opravljanja kmetijske dejavnosti. Predlog tako ureja postopek, ki predstavlja manjše
administrativno breme tako za odločevalca kot samo stranko postopka, saj odločevalec upre svojo
odločitev na podatke iz uradnih evidenc, s tem pa ne zahteva časovno zamudne in administrativno
obremenjujoče aktivnosti stranke z zagotavljanjem drugih dokazov za upravičenost do državne pomoči.
Predlagani postopek je posledično za stranko »prijaznejši«, upravičencu pa zagotavlja, da v najkrajšem
možnem času pridobi nujno potrebno nadomestilo za izpad dohodka zaradi epidemije covid-19, kar je
eden od ključnih ciljev pri dodelitvi sredstev. Predlagana ureditev postopka odločanja tako korenito
prispeva k debirokratizaciji izvajanja interventnih ukrepov in omogoča upravičencem, da zaradi hitrega
nadomeščanja izpada dohodka iz opravljanja kmetijske dejavnosti, ki je posledica pandemije virusnega
obolenja covid-19, ohranijo socialno varnost kmetovalcev in od njega odvisnih družinskih članov ter
nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti, posledično pa se s tem zagotavlja tudi poseljenost
slovenskega podeželja.
K 99. členu:
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 146/20) je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni
COVID-19.
Zaradi poteka in širjenja bolezni ter vseh nadaljnjih ukrepov so se določene gospodarske družbe in
posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, znašli v težkem in nezavidljivem položaju.
Upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti oddajajo v najem
nepremičnine, ki jih začasno ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik, v skladu z določili Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v
nadaljevanju ZSPDSLS-1) in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba). ZSPDSLS-1 in
uredba ne določata možnosti oprostitve plačila najemnine v določenem časovnem obdobju, ne glede
na razlog ali razmere.

Zaradi širjenja bolezni in sprejetih ukrepov najemniki nekaterih poslovnih prostorov ne smejo uporabljati
in v njih izvajati svoje gospodarske dejavnosti, poslovanje v nekaterih pa je onemogočeno ali
negospodarno.
V skladu z veljavno zakonodajo oprostitev plačevanja najemnine v obdobju razglašene epidemije
oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni dopustno, ni
omogočena. Edina možnost trenutno je, da najemniki v primeru, da tega ne zmorejo, prenehajo s
plačevanjem najemnine, upravljavec pa neplačane najemnine ne izterja z izvršbo.
Kot pomoč izčrpanemu gospodarstvu je smiselno in predvsem enako za vse, da se sprejmejo določeni
ukrepi, s katerimi se v času razglašene epidemije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi
opravljanje gospodarske dejavnosti ni dopustno, pa do prenehanja ukrepov najemnike, ki najemajo
poslovne stavbe ali poslovne prostore v lasti Republike Slovenije in v lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti, oprosti plačila oziroma dopusti možnost oprostitve plačila najemnine, kar pa ne zadeva kritja
obratovalnih stroškov.
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.
K 100. členu:
Tudi v času razglašene epidemije se izvajajo zdravstvene storitve in lahko pride do kršitve katere od
pacientovih pravic. Izredno stanje načeloma ne sme opravičevati splošnega zmanjševanja obsega ali
izvrševanja pacientovih pravic, ki ni utemeljeno oziroma povezano z zagotavljanjem varnostnih ukrepov
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije.
Pri izvajanju postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic zato velja izhajati iz splošnih
postopkovnih načel iz 48. člena ZPacP, pri tem pa upoštevati vsa priporočila in navodila Nacionalnega
inštituta za javno zdravje za namen preprečevanja širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja
pacientov, zdravstvenih (so)delavcev in morebitnih drugih udeležencev postopka.
Pri tem je treba upoštevati, da so zaradi začasnih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije,
vključno z omejitvijo gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, določene pravice pacientov v praksi
omejene, prav tako pa so obremenitve izvajalcev zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov bistveno
povečane, zato se s tem členom predlaga, da v času razglašene epidemije predmetni roki ne tečejo.
Nadalje se v času epidemije zaradi začasnih ukrepov na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti
ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so pristojne osebe, pacienti in drugi udeleženci v
neposrednem stiku in ni mogoče zagotoviti ustreznih ukrepov za preprečitev okužb, praviloma ne
izvajajo. Izjemoma se lahko izvedejo, če to zahteva ali omogoča narava stvari (npr. pacient je v času
podaje zahteve in vodenja postopka hospitaliziran pri izvajalcu) in je hkrati mogoče zagotoviti vse
varnostne ukrepe. Glede na navedeno in zaradi zagotavljanja razpoložljivost zdravstvenega osebja v
času izrednih razmer za opravljanje zdravstvenih storitev, roki za izvedbo ustne obravnave iz drugega
odstavka 61. člena ZPacP in drugi procesni roki izvajalcev zdravstvene dejavnosti v času epidemije ne
tečejo oziroma se prekinejo do preklica razglasitve epidemije.
Pristojne osebe lahko v času epidemije izvajajo druga procesna dejanja, ki ne zahtevajo neposrednega
stika z drugimi udeleženci, če je to glede na vsebino mogoče oziroma primerno (npr. ugoditev zahtevi,
ustavitev postopka ali napotitev na pristojno osebo, organ ali zastopnika), pri morebitni komunikaciji s
pacientom treba v vsakem primeru upoštevati splošna načela postopka iz 48. člena ZPacP in pacientu
v največji možni meri zagotoviti ustrezno obveščenost, sodelovanje in podporo ter preprosto in
učinkovito reševanje in končanje postopkov tam, kjer je nastal povod zanje.
Navedeno torej ne pomeni, da pacient prve zahteve ne sme vložiti že v času izvajanja začasnih ukrepov,
prav tako ni omejitve, da bi izvajalec izvedel prvo obravnavo oziroma posamezna dejanja – vsekakor

pa je smiselno zakonsko zagotoviti, da pacient zaradi poteka roka ni oškodovan pri uveljavljanju svojih
pravic.
Enako velja glede postopkov druge obravnave pred Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic (na
pripravljalni narok so namreč vabljeni pacienti, izvajalci in zastopniki pacientovih pravic).
K 101. členu:
Investitorji projektov, ki so bili s sklepi o potrditvi projektov potrjeni za vključitev v podporno shemo
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na
podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) (v
nadaljevanju: EZ-1), zlasti največjih, med katere sodijo tudi pomembne investicije po Interventnem
zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID19 (Uradni list RS, št. 80/20) (v nadaljevanju: IZOOPIZG), imajo zaradi učinkov širitve virusa SARSCoV-2 in s tem povezanih ukrepov za omejitev epidemije velike težave pri doseganju predvidenih
terminskih planov in s tem s pravočasnim zaključkom investicij s pridobitvijo deklaracij za proizvodne
naprave, ki je zadnji pogoj za dejansko vključitev v podporno shemo proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
Ovire in omejitve, s katerimi se soočajo investitorji, niso omejene zgolj na omejitvene ukrepe za zajezitev
epidemije v Republiki Sloveniji, saj gre pri teh investicijah zaradi njihovega obsega za investicije, pri
katerih sodelujejo dobavitelji in podizvajalci iz številnih držav z več kontinentov z različnimi ukrepi za
omejitev epidemije, ki se spreminjajo glede na razvoj razmer v posameznih državah in med državami
zato pogosto niso usklajeni. Te okoliščine močno ovirajo izvajanje investicij, saj se zamude z dobavami
posameznih sestavnih delov, ki so potrebni za izvedbo projektov, multiplicirajo in močno podaljšujejo
vmesne pogodbene roke, zamude z vmesnimi roki pa se v multiplicirani obliki odražajo v zamudah pri
končnih pogodbenih rokih. Zamude z doseganjem končnih pogodbenih rokov pa lahko privedejo do
tega, da projekti, ki so bili s sklepi o potrditvi prepoznani kot projekti v javnem interesu, med njimi pa
zlasti tisti, ki jih je Republika Slovenija prepoznala kot pomembne investicije za zagon gospodarstva po
epidemiji COVID-19, ne bodo upravičeni do že odobrenega sofinanciranja. To pa bi lahko privedlo do
tega, da bi se nekatere od teh investicij, ki so že v izvajanju, zaustavile, saj bi izguba pravice do
sofinanciranja lahko pomembno ogrozila ekonomiko teh projektov, ki jo zagotavlja prav podporna shema
po 372. členu in nasl. EZ-1. Navedeno bi imelo izrazito negativne učinke z vidika konkretnih investicij,
predvsem pa bi bili pri teh projektih lahko izgubljeni pozitivni multiplikativni učinki, ki jih pomembne
investicije po IZOOPIZG prinašajo, kar bi imelo negativne učinke za celotno gospodarstvo in bi to
izvotlilo namen spodbujanja investicij po IZOOPIZG.
Dosedaj sprejeti ukrepi, zlasti ukrepi po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(Uradni list RS, št. 36/2020) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), težaven položaj investitorjev teh investicij le
deloma naslavljajo, saj so omogočili podaljšanje (zakonskih) rokov za izvedbo teh investicij (5 let) za
obdobje razglašene epidemije v t.i. prvem valu od 29. 3. 2020 (dan uveljavitve ZZUSUDJZ) do 31. 5.
2020 (konec epidemije), torej za 64 dni, kar pa niti približno ne odtehta vseh dosedanjih in pričakovanih
negativnih učinkov širitve virusa SARS-CoV-2 na časovno dinamiko izvajanja teh projektov.
Ker gre pri rokih, v katerih morajo investitorji odobrenih projektov v podporni shemi, izpolniti svoje
obveznosti (pridobitev deklaracij za proizvodne naprave) za zakonske roke, je njihovo podaljšanje
mogoče doseči samo s spremembo oziroma dopolnitvijo področnega zakona (EZ-1), ki te roke določa.
Predlagani mehanizem podaljšuje roke, v katerih morajo investitorji pridobiti deklaracije za proizvodne
naprave, da bi lahko bili upravičeni do že odobrenega sofinanciranja, kar investitorjem omogoča lažjo
izvedbo investicij in doseganje ciljev, ki jih zasledujejo investicije tudi z vidika javnega interesa.

K 102. členu:

Določbe v prvem odstavku dajejo staršu otroka do starosti vključno 14 let pravico, da se njegovo
sobivanje v zavodu krije iz obveznega zavarovanja. Ta pravica je sicer določena zgolj za starša otroka
do vključno pet let. Po določbah tega člena pa bi veljala tudi za otroke do vključno 14 let.
V času epidemije bolezni covid-19 se je še posebej izkazalo, da se otroci na bolnišničnem zdravljenju
soočajo z večjimi psihičnimi težavami in fizičnimi omejitvami, saj je v tem obdobju zelo pogosto jemanje
brisov, izhodi iz bolnišnične sobe so prepovedani, obiskov ni, aktivnosti Rdečih noskov ne potekajo.
Posebej otrokom z težjimi boleznimi je zelo težko prebroditi čas hospitalizacije. Otroka lahko v teh
razmerah najbolj pomiri in zanj poskrbi eden od njegovih staršev, ki s tem razbremeni tudi sedaj dodatno
obremenjeno zdravstveno osebje. Smiselno je, da se ukrep sprejme trajno, saj gre tudi za pomoč
družinam z bolnimi otroki ter zagotovitev možnosti, da bo lahko vsak otrok v tako težki situaciji najtežje
trenutke preživljal z enim od svojih staršev.
Interventno naravo ukrepa utemeljuje dejstvo, da imajo številni starši bolnih otrok v času širjenja bolezni
covid-19, zlasti v obdobju razglašene epidemije nižje dohodke in si zato po otrokovem 5. letu težje sami
plačajo nočitve v zdravstvenem zavodu. Posebej je to pomembno, ker v številnih primerih tako
zdravljenje lahko traja izjemno dolgo.
V drugem odstavku se zgolj poenoti zgornja meja starosti otroka na način, da je ta enaka tako za
vprašanje, ki ga ureja 23. člen ZZVZZ, kot tudi za vprašanje, ki ga ureja 44.c člen ZZVZZ.
Vprašanje, ki ga ureja prvi odstavek, je neposredno povezano tudi z vprašanjem bolniškega
nadomestila. Za učinkovito uresničevanje pravice sobivanja v praksi je namreč nujno urediti tudi to
vprašanje. Tretji odstavek zato prinaša tudi pravico do nadomestila za starša, ki sobiva v zdravstvenem
zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let. Bolezen otoka, ki zahteva daljšo
hospitalizacijo, pogosto zahteva tudi nekoliko daljše sobivanje starša v bolnišnici. To vsekakor vpliva na
njegovo zmožnost opravljanja dela, zaradi česar se predlaga, da se za primere sobivanja z otrokom v
zdravstvenem zavodu uredi tudi pravico do nadomestila. Rešitev predvideva, da se pravica dodeli od
prvega dne zadržanosti od dela.
Tretji odstavek ureja tudi trajanje nadomestila. Predlaga se, da se čas trajanja nadomestila uskladi s
časom bivanja v zdravstvenem zavodu, saj je le na tak način mogoče zagotoviti uresničevanje pravice
ter zasledovanje ciljev zakona. Ob tem se predlaga, da se višina odmere določi v enakem odstotku, kot
velja za nego ožjih družinskih članov, saj gre po svoji vsebini za podoben namen pravice.
Potrebna bo uskladitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja s spremembami, ki jih prinaša ta
zakon. Predlagatelj ocenjuje, da je upoštevajoč razmere zaradi širjenja bolezni COVID-19 trimesečno
obdobje za to dovolj dolgo.

K 103. členu:
Ta člen ne spreminja postopka priprave sprememb občinskega prostorskega načrta (dalje: OPN),
vključevanja nosilcev urejanja prostora, sodelovanja javnosti ipd. kot jih določa zakon o urejanju
prostora.
ZUREP-2 v 2. Odstavku 278. člena določa, da mora občina ob prvih spremembah občinskega
prostorskega načrta (dalje: OPN) določiti tudi ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni
razvoj naselij, razen če gre za kratke spremembe OPN.
ZKZ v 3. č členu določa način določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in ostalih kmetijskih zemljišč
v OPN. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2020 izbralo organizacije, ki izdelajo
strokovne podlage s področja kmetijstva in predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč in
ostalih kmetijskih zemljišč. MKGP naroči strokovne podlage za celotno območje občine potem, ko je
občina sprejela sklep o spremembi OPN, občina pa mora pri pripravi osnutka OPN upoštevati podatke
iz strokovne podlage ter v OPN določiti območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč za celotno
območje občine.
Tako določanje ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij kakor območij trajno
varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč je izjemno pomembno za doseganje učinkovitega trajnostnega
prostorskega razvoja, njuno udejanjanje pa terja pripravo strokovnih podlag in usklajevanje. Ker se
zahteve obeh zakonov nanašajo na pripravo strokovnih podlaga za celotno območje občine tudi v
primerih, ko namerava občina s spremembo OPN podrobneje ali drugače urediti samo manjše območje

ali konkretno prostorsko ureditev sta se določbi obeh zakonov izkazali kot veliki časovni oviri. Slednje
je izjemno pomembno tudi v kontekstu omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19, ko je
potrebno poiskati tudi vse možnosti za realizacijo prostorskih ureditev, ki bodo prispevale k okrevanju
in omilitvi posledic epidemije.
K 104. členu:
V času, ko je zaradi epidemije omejeno zbiranje ljudi, je s to določbo omogočena izvedba javnih
razgrnitev in javnih obravnav tudi na daljavo. Pripravljavec prostorskega akta pri tem lahko uporabi
razpoložljiva tehnološka sredstva, ki to omogočajo.
S tem bo omogočena nemotena priprava prostorskih aktov, kar je izjemno pomembno tudi v kontekstu
omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19, ko je potrebno poiskati tudi vse možnosti za
realizacijo prostorskih ureditev, ki bodo prispevale k okrevanju gospodarstva in omilitvi posledic
epidemije.
K 105. členu:
Zaradi situacije s širjenjem virusa SARS-Cov-2 in s tem povezanimi strogimi ukrepi v Republiki Sloveniji
in državah članicah Evropske unije, povezanimi predvsem z omejitvami gibanja in dostopi do določenih
storitev, ugotavljamo, da imajo podjetja pri sodelovanju v postopkih javnega naročanja težave z
dokazovanjem izostanka obveznih razlogov za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Zakon
določa, da mora nekaznovanost izkazati ne le podjetje, temveč tudi vsak zakoniti zastopnik, član uprave
ali nadzornega organa oziroma oseba, ki ima pooblastila za zastopanje. Ker v trenutni situaciji ponudniki
do overitev ne morejo dostopali ali ne morejo dostopati v ustreznem času, to onemogoča sodelovanje
ponudnikov in niža konkurenčnost javnega naročanja, postopki oddaj javnih naročil pa se podaljšujejo.
Da bi omogočili ponudnikom enakopraven dostop do javnih naročil, naročnikom pa omogočili večjo
konkurenčnost, hkrati pa z vidika učinkovitosti in gospodarnosti preprečili, da zaradi birokratskih ovir
postopki javnega naročanja trajajo dlje, predlagamo začasno rešitev, ki poenostavlja dokazovanje v
postopkih javnega naročanja. S to določbo za preveritev razloga za izključitev zaradi nekaznovanosti
do 15. aprila 2021 ponudnikom in njihovim zakonitim zastopnikom ni treba priložiti uradnega dokazila
ali overjene izjave, temveč zadostuje lastna izjava, dana že v sami ponudbi (ESPD), vendar zgolj v
primeru, če se dokazila zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-2, ne morejo zagotoviti. Poleg
tega pa se kot primerno lahko dopušča tudi dokazilo oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
štirih mesecev.
K 106. členu (obvestilo o delu na domu):
S predlogom določbe se predvideva vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu
Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu
pred začetkom dela delavca na domu. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo
IRSD objavil na spletni strani. Obveznost obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu je
sicer določena v četrtem odstavku 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
S predlogom določbe, ki predpisuje vsebino obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu,
bo le ta jasna. Obenem se določa obveznost objave obrazca na spletni strani, s čimer se za delodajalce
poenostavlja postopek obveščanja.
K 107. členu (pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov):
Člen opredeljuje upravičenca do pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov. Nekriti fiksni
stroški za potrebe tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki
so ocenjeni v višini ene dvanajstine 30 odstotkov letnih prihodkov od prodaje v primeru upada prihodkov
več kot 70 odstotkov oziroma v višini ene dvanajstine 15 odstotkov letnih prihodkov od prodaje primeru
upada prihodkov od 40 do 70 odstotkov. Nekriti fiksni stroški se določijo dvostopenjsko. Najprej se za
potrebe tega in na podlagi analize gospodarstva ukrepa opredelijo nekriti fiksni stroški. Le-ti za potrebe
tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni v višini
ene dvanajstine 30 odstotkov letnih prihodkov od prodaje v primeru upada prihodkov za 70 odstotkov in
več oziroma v višini ene dvanajstine 15 odstotkov letnih prihodkov od prodaje primeru upada prihodkov
od 40 do 69,9 odstotkov. Mesečni nekriti fiksni stroški za posamezni mesec v upravičenem obdobju pa

predstavljajo delež v višini 2,5% oziroma 1,25% od tako ugotovljenih nekritih fiksnih stroškov
upravičenca, in sicer za upravičeno obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Lestvica za
izračun državne pomoči sledi intenziteti (ocenjenega) padca prihodkov od prodaje upravičenca. Pri tem
so določene tudi tri zgornje meje za pomoč iz tega člena. Najprej je meja opredeljena v maksimalnem
odstotku sofinanciranja, ki znaša do 70 oz. do 90% nekritih fiksnih stroškov, nadalje pa je določena tudi
maksimalna višina pomoči, ki je navzgor omejena na zaposlenega. Kot tretja omejitev je določena
zahteva, da lahko podjetje prejme do 3 mio EUR pomoči oz. do 800.000,00 EUR pomoči glede na
pravila o državnih pomočeh iz Začasnega okvira. Če upravičenec ni posloval celotno leto 2019, temveč
le pet mesecev ali le 45 dni, se opravi preračun prihodkov od prodaje na celo leto. To pomeni, da se
izračunajo povprečni mesečni prihodki za pet mesecev poslovanja (ustvarjeni prihodki : 5), nato pa se
ta znesek pomnoži z 12 in se dobijo ocenjeni letni prihodki (obračunsko obdobje), oziroma se prihodki
ustvarjeni v 45 dneh preračunajo na dnevne prihodke in pomnožijo s 365 (obračunsko obdobje). Od teh
ocenjenih letnih prihodkov se nato izračunajo nekriti fiksni stroški (1,25 % ali 2,50 % mesečno) za
upravičeno obdobje. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje
gospodarske dejavnosti ali vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, najkasneje do vključno 1.
septembra 2020, ima vsaj enega zaposlenega ali je samozaposlen ali družbenik-poslovodja ali kmet, ni
podjetje v težavah na dan 31. december 2019, ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v
bistveno manjšem obsegu ter zagotavlja, da se mesečna izguba ne krije iz drugih virov. Za tiste, ki so
registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti ali vpisani v Register kmetijskih gospodarstev v letu
2020 in to najkasneje do 1. septembra 2020, se iz prihodkov od prodaje v obdobju od 01.01.2020 do
31.08.2020, opravi preračun na letni nivo na identičen način kot za tiste, ki niso poslovali celotno leto
2019 (glej predhodno obrazložitev). Pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov je omejena
do največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec.
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov v upravičenem obdobju znaša 70% za
upravičence, ki so srednje velika in velika podjetja in 90 odstotkov za upravičence, ki so mikro in mala
podjetja. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne
17. 6. 2014. 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.
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 četrtim
odstavkom 61. člena.
K 108. členu (izplačilo):
Za izplačilo pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov upravičenec preko informacijskega
sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predloži izjavo, s katero
izjavlja, da je oseba, ki jo opredeljuje zakon, in da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more
opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec poda izjavo glede
izpolnjevanja pogojev na podlagi lastne ocene poslovanja. Upravičenec mora predložiti izjavo
najkasneje do 31. decembra 2020 za upravičeno obdobje, to je od 1. oktobra do 31. decembra 2020.
K 109. členu (zagotavljanje sredstev za kritje mesečne izgube):
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.
K 110. členu (vračilo pomoči v obliki mesečne izgube):
Opredeljeno je, kdaj se šteje, 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 40 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 1.10.2020, je do pomoči upravičen tisti
upravičenec, ki mu bodo prihodki v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli
za 40 ali več odstotkov v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki od registracije do 1. septembra
2020 pomnoženimi s tremi meseci. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti

celotno pomoč. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč
najkasneje 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 vrniti znesek prejete pomoči v 20 dneh od
vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti. Nadzor
nad uveljavljanjem pravic izvaja FURS.
K 111. členu (pogoji dodelitve državne pomoči):
Ukrep se izvaja skladno s točko 3.12 Začasnega okvira EU za državne pomoči.
K 112. členu (prekrški):
V primeru, da upravičenec poda lažno izjavo in v primeru, da upravičenec ne upošteva obveznosti po
tretjem odstavku 61. člena, je upravičenec dolžan plačati prejeto pomoč skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
K 113. členu (sklic in izvedba zbora članov društva/zveze društev/podružnice tujega društva
oziroma skupščine politične stranke):
Predlagamo tudi nov člen, ki se nanaša na začasne ukrepe na področju združevanja v članske
organizacije (društva in politične stranke). Na Ministrstvo za notranje zadeve se obračajo predstavniki
društev, političnih strank v zvezi s težavami zaradi nezmožnosti sklica zbora članov društev oz. članov
politične stranke, kot posledica omejitev gibanja ljudi oziroma prepovedi zbiranja.
Posledično smo pripravili predlog člena, ki bi jim v času omejitev omogočil korespodenčne seje
(nekatere članske organizacije imajo to možnost v statutu, druge ne) in predlagamo, da se ga vključi v
PKP6. Zakon o društvih oziroma Zakon o političnih strankah nimata določb, s katerimi bi urejala način
sklica občnega zbora oziroma organa predstavnikov vseh članov (kongresa), temveč je to določeno s
temeljnim aktom društva oziroma s statutom politične stranke. S predlogom določila v PKP6 se članskim
organizacijam (društva in politične stranke) za čas veljavnosti ukrepov za preprečevanje okužb s SARSCoV-2 ter zajezitve in obvladovanja te nalezljive bolezni omogoči izvedba korespondenčne seje zbora
članov društva oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov politične stranke, četudi le-te
nimajo opredeljene v svojem temeljnem aktu oziroma statutu. Hkrati se določa, da se mandat zastopnika
društva oziroma politične stranke podaljša v primeru, če društvo oziroma politična stranka ne more
organizirati korespondenčnega zbora članov oziroma kongresa.
Članske organizacije (društva, politične stranke) so v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
64/11-uradno prečiščeno besedilo) oziroma z Zakonom o političnih strankah (Uradni list RS, št. (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) pravne osebe civilnega prava,
ki si način upravljanja društva oziroma svojo notranjo oziroma teritorialno organiziranost določijo s
temeljnim atom društva oziroma s statutom stranke, in pri katerih odločitve o upravljanju in druge
najpomembnejše odločitve sprejemajo člani organizacije, in sicer neposredno (na zboru članov) ali
posredno (preko izvoljenih predstavnikov). Na dan 27.10. 2020 je bilo registriranih 24.072 društev in 87
političnih strank. V članske organizacije se povezujejo osebe, ki imajo skupne interese, pravila delovanja
in način upravljanja pa si člani posamezne organizacije določijo samostojno s temeljnim aktom oziroma
statutom, ki ga sprejmejo člani organizacije na zboru članov oziroma organu predstavnikov vseh članic
oziroma članov. Člansko organizacijo, ki je kot pravna oseba zasebnega prava poslovno nesposobna,
zastopa zastopnik. Kdo je lahko zastopnik, za kakšno mandatno dobo se izvoli in kakšna so njegova
pooblastila določa temeljni akt oziroma statut posamezne organizacije, ki določa tudi način sklica in
poteka zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov (način pravočasnega
vabljenja, sklepčnost, potrebno število glasov za sklepanje, ipd). Odločitve članske organizacije so
veljavno sprejete le, če so sprejete na način in po postopku, določenem s temeljnim aktom oziroma
statutom posamezne organizacije.
Dejstvo je, da je zastopnik članske organizacije predstavnik vseh članov, zato zastopnika izvolijo člani
organizacije na zboru članov oziroma organu predstavnikov vseh članic oziroma članov, ki je najvišji

organ organizacije in ga sestavljajo vsi člani. Prav tako pa člani na njem odločajo tudi o vseh drugih
najpomembnejših vprašanjih, ki se tičejo delovanja organizacije. Večina članskih organizacij ima v
temeljnem aktu oziroma statutu opredeljen le klasičen način sklica zbora članov (vabljenje članov po
pošti in obvezna osebna prisotnost članov na zboru članov oziroma organu predstavnikov vseh članic
oziroma članov). Ker so zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja te
nalezljive bolezni sprejeti ukrepi, s katerim je začasno delno omejeno gibanje ljudi in omejeno oziroma
prepovedano zbiranje ljudi, je dejstvo, da članske organizacije, ki imajo v temeljem aktu oziroma statutu
opredeljeno zgolj klasično izvedbo zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma
članov, v času trajanja ukrepov le-tega ne morejo oziroma smejo izvesti. Glede na to, da je sklep članske
organizacije zakonito sprejet le, če je sprejet v skladu s temeljnim aktom oziroma statutom posamezne
organizacije, članska organizacija, ki v svojem temeljnem aktu oziroma statutu nima opredeljene
možnosti sklica in poteka korespondenčne seje zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic
oziroma članov (dopisnega, elektronskega, video, on-line, ipd.), ne more sprejeti za organizacijo
pomembnih odločitev (npr. izvolitev zastopnika, članov organov upravljanja, sprejem v članstvo, sprejem
letnega poročila, ipd.) vse dokler veljajo ukrepi za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.
S prvim odstavkom tega člena se zato članskim organizacijam za čas veljavnosti ukrepov za
preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja te nalezljive bolezni omogoči izvedba
korespondenčne seje zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov, četudi
le-te nimajo opredeljene v svojem temeljnem aktu oziroma statutu, pri čemer se bo organizacija sama
odločila za vrsto korespondence (dopisna, elektronska, video, on-line, ipd.). Članska organizacija pa se
bo tovrstne izvedbe seje zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov lahko
poslužila le, če bo lahko zagotovila enakopravnost sodelovanja vseh članov, kar pomeni, da se bo
tovrstne izvedbe seje zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov lahko
poslužila le, če bo lahko zagotovila, da se bodo vsi člani lahko pravočasno seznanili s sklicem in
morebitnim gradivom in če bo vsem članom omogočeno, da na določen korespondenčni način
pravočasno oddajo svoj glas, po izvedbi korespondenčne seje zbora članov oziroma organa
predstavnikov vseh članic oziroma članov pa bo morala vse člane seznaniti s sprejetimi sklepi
korespondenčne seje zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov. Za sklic,
sklepčnost in odločanje pa se bodo uporabljale določbe temeljnega akta društva oziroma statuta
politične stranke.
Ker nekatere članske organizacije, pri katerih bo zastopniku mandat za zastopanje potekel v času
trajanja ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2, korespondenčne seje zbora članov oziroma
organa predstavnikov vseh članic oziroma članov ne bodo mogle izvesti ne da bi s tem kršile načelo
enakopravnosti članstva (npr. člani nimajo e-pošte, nimajo sistemov za video konference, ne morejo
oddati pošte ipd.), se z drugim odstavkom tega člena določa, da se mandat zastopniku podaljša do seje
prvega zbora članov oziroma organa predstavnikov vseh članic oziroma članov, ki sledi poteku
mandatne dobe. Članska organizacija pa bo morala sejo zbora članov oziroma organa predstavnikov
vseh članic oziroma članov, na katerem bo izvolila zastopnika, sklicati najkasneje v 8 mesecih od
preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARSCoV-2.
K 114. členu (upravičenci):
Verski uslužbenci registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti so po vzoru samozaposlenih v kulturi
upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Upravičenec je moral biti na dan
1. oktobra vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19.
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) in ima na podlagi 27. člena Zakona o
verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) pravico do namenske
državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost, in ki
dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem
obsegu. Vlada Republike Slovenije je z odlokom prepovedala izvajanje verskih obredov od 16. 10. 2020

dalje. Višina mesečnega temeljnega dohodka znaša 907 eurov na mesec za oktober, november in
december 2020 (in ne 1.100 eurov), saj upravičenim verskim uslužbencem Republika Slovenija delno
že plačuje prispevke za socialno varnost (v višini 48% od osnove, kar znaša 192,96 eurov na mesec na
posameznega verskega uslužbenca). V tretjem odstavku tega člena je urejeno upravičenje do
sorazmernega dela izredne pomoči. Mesečni temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov.
K 115. (izplačilo):
Člen določa pogoje in način izplačila izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka.
K 116. členu (zagotavljanje sredstev za izplačila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega
dohodka):
Določa se vir financiranja ukrepov, in sicer se sredstva za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka
verskim uslužbencem zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
K 117. členu (vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka):
Člen opredeljuje izvajalce dejavnosti in verske uslužbence, ki so upravičeni do izredne pomoči oziroma
mesečnega temeljnega dohodka in opredeljuje tudi kdo vrši nadzor nad uveljavljanjem teh pravic.
K 118. členu (trajanje):
Vlada lahko zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19 najpozneje do 31.
decembra 2020 ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence s
sklepom podaljša za obdobje največ šestih mesecev, kar je primerljivo možnosti podaljšanja trajanja
tega ukrepa za samozaposlene v kulturi po veljavnem Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19.
K 119. členu (dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve):
Člen določa višino dodatka za izpostavljenost in nevarnost in posebne obremenitve.
K 120. členu (finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka):
Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z ZKme-1, ki ima
zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja
obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada
dohodka,
če
je
sektor
utrpel
najmanj
30
odstotni
izpad
dohodka.
K 121. členu (znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije):
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS objavi letno višino zakupnin. Glede na zmanjšano gospodarsko
aktivnost in širšo prizadetost kmetijskega sektorja je ukrep zmanjšanja zakupnin predviden za prvo
polovico leta 2021 v višini 20 %, namenjen je lažjemu premagovanju finančnih obremenitev, ki jih
povzroča epidemija covid-19.
Znižanje zakupnin se šteje kot državna pomoč, in sicer Kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100.000 EUR na posameznega
primarnega kmetijskega proizvajalca.
K 122. členu (brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije):
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Večino
kmetijskih zemljišč uspešno odda v zakup, kmetijska zemljišča v zaraščanju pa v zakup odda težje.
Rešitev je brezplačni zakup vseh kmetijskih zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2021 zaraščena, porasla
z drevesi in grmičevjem ali porasla z gozdom. Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup,
s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih
zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča, navedene rabe, ki jih bo Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS dal v zakup do 30. junija 2021. Za zakupne pogodbe, ki bodo sklenjene do 30. junija 2021
velja, da so oproščeni plačila zakupa za celotno zakupno dobo.

Brezplačni zakup se šteje kot državna pomoč, in sicer Kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100.000 EUR na posameznega
primarnega kmetijskega proizvajalca.
K 123. členu (upravičena odsotnost z dela v obratih živilsko predelovalne industrije):
S členom se predlaga financiranje stroškov upravičene odsotnosti zaposlenih v mesnopredelovalnih
obratih živilsko predelovalne industrije zaradi karantene oziroma potrjene bolezni COVID 19 iz
proračuna Republike Slovenije. S tem bi omogočili obratom finančna sredstva za začasno zagotovitev
nadomestne delovne sile in s tem nemoteno proizvodnjo. Nemotena proizvodnja v klavnicah in predelavi
mesa je ključna za zagotavljanje normalnega ciklusa reje, klanja, predelave in ponudbe mesa perutnine,
govedi in prašičev. Klavnice perutnine, govedi in prašičev dobijo v klanje živali v optimalni starosti. V
primeru nezmožnosti zakola perutnine bi bilo potrebno te živali evtanazirati in jih odstraniti, kar bi za
klavnico, oz mesnopredelovalni obrat pomenilo dodatne stroške za uničenje in odstranitev živali, hkrati
pa bi izostale potrebne količine surovine, oz. mesa za predelavo in posledično za potrošnika. V primeru
nezmožnosti klanja govedi in prašičev pa se pomembno spremeni kvaliteta mesa, ki ni več primerna za
ponudbo svežega mesa za potrošnike, manj pa je tudi primerna za predelavo. Rejci za odkup teh živali
posledično ne dobijo povrnjenih niti lastnih stroškov reje. Z nezmožnostjo klanja se zmanjšuje tudi
prehranska varnost in proizvodnja živil iz lokalnih surovin. Poleg tega se z zagotavljanjem proizvodnje
preprečuje ekonomska in okoljska škoda, ki bi nastala zaradi tehnološke prezrelosti živali, ali propada
surovin.
K 124. členu (podaljšanje roka za izpolnitev pogojev glede strokovnega usposabljanja oziroma
preskusa strokovne usposobljenosti veterinarjev):
Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 115/06) v 5. členu določa,
da morajo veterinarji za izvajanje veterinarskih dejavnosti v roku zaporednih desetih let opraviti
strokovno usposabljanje oziroma preskus strokovne usposobljenosti za podaljšanje licence. V letu 2020
je bilo zaradi omejitev, povezanih z epidemiološkim stanjem v RS zaradi epidemij virusne bolezni
COVID- 19, izvedeno dokaj majhno število izobraževalnih dogodkov, na katerih bi veterinarji lahko
pridobili zadostno število točk za podaljšanje veterinarske licence. Posledično veterinarji zahtevanih
točk za podaljšanje licence iz objektivnih razlogov niso bili zmožni pridobiti. Zaradi teh razlogov in
negotovega epidemiološkega stanja v prihodnje pa bo to zelo oteženo tudi za tiste, ki pogojev za
podaljšanje licence ne bodo izpolnili v naslednjem kratkoročnem obdobju.
K 125. členu (znižanje koncesijske dajatve):
Zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili izvedeni za preprečevanje širjenja Covid-19 se upravljavci
lovišč (lovske družine) srečujejo s težavami pri izvajanju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, vključno
z izvedbo odstrela in prodajo divjačine, zlasti pa z vidika pridobivanja prihodkov iz naslova lovnega
turizma (zaradi omejitev gibanja in združevanja v skladu z vladnimi odloki), ki predstavlja pomemben
delež prihodka lovskih družin, s katerim pokrivajo strošek koncesnin državi. Ker je polovica prihodka od
koncesnin namenjenih državi in polovica občinam, na območju katerih leži posamezno lovišče, se
koncesnina zniža le za tisti delež, ki sicer pripada državi.
K 126. členu (finančna sredstva za delovanje LPN):
Zavod za gozdove Slovenije kot upravljavec desetih lovišč s posebnim namenom (lovišča s
profesionalnim kadrom) ne bo mogel zagotoviti finančnih sredstev za delovanje le-teh, saj se ta
financirajo le od dohodka od divjadi in iz dohodka od poslovanja lovišč. Daleč največji del tržne
dejavnosti poslovanja lovišč predstavlja lovni turizem (vodenje tujih in slovenskih lovskih gostov, prodaja
trofej divjadi in medvedov, prodaja žive divjadi, prodaja mesa uplenjene divjadi in medvedov, ogledi
velikih zveri na krmiščih in druge tržne storitve vezane na lovni turizem), ki je v času omejitve gibanja
onemogočen. V jesenskih mesecih do konca leta se v LPN izvede večina trofejnega in netrofejnega
lova z lovskimi gosti (lovna doba na vse vrste, primarno navadnega jelena, damjaka, kozoroga, muflona,
divjega prašiča in gamsa, ter na malo poljsko divjad), kar pomeni, da bo ZGS ob več kot 60 % letnih
prihodkov (odvisno sicer od časa trajanja ukrepa omejitve gibanja in združevanja), ki so primarno

namenjeni za plače in materialne stroške zaposlenih v LPN ter pokrivanje odškodnin za povračilo škod
od divjadi v LPN tekom celega leta.
K 127. členu (zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS):
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 146/20), je bila z 19. oktobra 2020 razglašena epidemija, in sicer za 30 dni. S tem so ponovno
vzpostavljeni pogoji za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po prvem odstavku 11. točke 39.
člena KPJS. Ob prvi epidemiji spomladi je ZIUZEOP določal, da se sredstva za izplačilo tega dodatka
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Enako je treba urediti tudi ob tej razglasitvi epidemije, saj
proračunski uporabniki oziroma delodajalci javnega sektorja sredstev za ta namen v finančnem načrtu
za 2020 niso planirali.
K 128. členu (oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni
prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce in vrtce s koncesijo):
S sprejetjem Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah in visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) je Vlada RS začasno prepovedala
zbiranje ljudi tudi v vrtcih. Hkrati pa je za zagotovitev nujnega varstva za otroke, katerih starši so
zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, pooblastila župane, da določijo tiste vrtce, ki
opravljajo nujno varstvo.
Člen tako predstavlja pravno podlago za kritje izpada plačil staršev, ki bo nastal vrtcem zaradi
zmanjšanega obsega izvajanja programov iz državnega proračuna. Določba velja za vrtce, ki izvajajo
javno službo, torej za vse javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo. Državni proračun bo torej vrtcem kril
izpad plačil staršev, saj so vrtci, ki so zaprti oziroma jih starši v času ukrepa Vlade RS ne koristijo, za
starše brezplačni. Občinske subvencije do vrtcev tako kot v običajnih razmerah, pa še naprej
zagotavljajo občine

K 129. členu (oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov Vlade RS
o začasni prepovedi zbiranja ljudi – za zasebne vrtce):
Tudi zasebni vrtci so na podlagi odloka Vlade RS v enakem položaju kot vrtci, ki izvajajo javno službo,
zato se tudi tem vrtcem iz državnega proračuna krije izpad plačil staršev. Obseg sredstev iz tega naslova
temelji na enakih osnovah (plačilo staršev, cena programa), kot velja za javne vrtce. Občine so dolžne
na podlagi sklenjenih pogodb vrtcem tudi v času trajanja ukrepa zagotavljati pripadajoči znesek za
vsakega posameznega otroka. Ker pa se plačila staršev v zasebnih vrtcih, ki nimajo podeljene
koncesije, določajo drugače, saj vrtec od občine prejme le 85 % sredstev na otroka, je v primeru zaprtja
zasebnega vrtca potrebno pokriti še 15 % cene. Na ta način se zasebnemu vrtcu zagotovi enak obseg
sredstev, kot pripada vrtcu, ki opravlja javno službo.
K 130. členu (oprostitev plačila staršev zaradi zaprtja vrtca):
Določba predvideva pravno podlago za oprostitev plačil staršev za vrtec za primer, ko bi vrtec prenehal
z izvajanjem svoje storitve iz razlogov višje sile. Lahko se namreč zgodi, da zaradi bolniških odsotnosti
vseh strokovnih delavcev vrtca in nezmožnosti vodstva vrtca, da zagotovi nadomeščanje, vrtec zapre
posamezne oddelke ali posamezne enote. Gre za skrajno obliko neizvajanja programa, ki jo zakon
predvideva, če bi se obolevnost med prebivalstvom še bolj povečala.
K 131. členu (podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov po 94. in 42. členu ZIUZEOP):
Določa se nov skrajni rok za vložitev zahtevkov s strani vrtcev in občin pri Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport. Rok je potrebno podaljšati zaradi poračunov plačil staršev na podlagi novih odločb
centrov za socialno delo, ki jih v nekaterih primerih še vedno izdajajo z nekajmesečno zamudo.
K 132. členu (storitve študentskih domov):

Člen je pripravljen tako, da se nanaša samo na študentske domove, po vzoru 94. člena ZIUZEOP, ki se
je sicer nanašal na državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in posredne uporabnike
proračunov.
Študenti, ki bivajo v teh študentskih domovih, niso posebej izpostavljeni, saj so zajeti že v prvem
odstavku, kjer jih oprostimo plačila storitev.
K 133. členu (zaščitna oprema za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti):
Izobraževalni in študijski programi 1. in 2. stopnje na področju zdravstva sodijo med regulirane poklice,
v okviru katerih morajo dijaki študenti v kliničnem okolju opraviti precejšnje število ur oziroma študijskih
obveznosti. Praktično izobraževanje v kliničnem okolju je del tudi študijskih programov s področja
socialne varnosti. Zaradi kadrovskih potreb v trenutni epidemiološki situaciji so ti študenti v kliničnem
okolju potrebni in pričakovani, svoje delo pa lahko varno opravljajo le s primerno zaščitno opremo.
Strošek te opreme ni zanemarljiv, zato jih visokošolski zavodi, v že tako kritičnih ekonomskih razmerah,
ne morejo kriti sami.
K 134. členu (topel obrok za učence in dijake):
S predlagano določbo, se zagotavlja brezplačni topli obrok dnevno, za učence in dijake, ki zato
izpolnjujejo pogoje. Obrok zagotovi občina, kjer učenec ali dijak prebiva, medtem ko ceno obroka in
način povračila sredstev občinam iz državnega proračuna s sklepom določi minister, pristojen za
izobraževanje, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
K 135. členu (zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja virusa COVID-19):
Člen omogoča fleksibilnejše in učinkovito organizacijo dela v času odsotnosti zaposlenih zaradi COVID19. Gre za ureditev, kot jo je določal že PKP3.
K 136. členu (zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije za izobraževanje na
daljavo):
Vlada Republike Slovenije z uvajanjem zaščitnih ukrepov vzgojno-izobraževalnim zavodom postavlja
nove in dodatne zahteve za prilagojeno izvedbo pedagoškega procesa na daljavo in hibridno izvajanje
študijskih programov. Za ustrezno prilagoditev in obenem zagotavljanje ustrezne kibernetske varnosti
je treba zagotoviti dodatna sredstva za pokritje nujnih, a nepredvidenih stroškov, kot na primer
multimedijske naprave in okrepitev IKT infrastrukture za stabilnejše in varnejše izvajanje pedagoškega
procesa na daljavo.
K 137. členu (podaljšanje usposabljanja mladih raziskovalcev):
Na področju usposabljanja mladih raziskovalcev se srečujemo z številnimi pobudami s strani društva
Mlada akademija, mladih raziskovalcev in mentorjev ter univerz za podaljšanje rokov za izpolnitev
pogodbenih obveznosti (tj. zagovor doktorske disertacije) mladim raziskovalcem, ki so v zaključni fazi
doktorskega študija.
Mladi raziskovalci se od letošnje pomladi dalje pri svojem delu srečujejo s številnim ovirami pri delu, ki
so posledica ukrepov proti pandemiji COVID-19, in sicer:
ustavitev laboratorijskega dela: v času od 16. 3. 2020 do 1. 5. 2020 je večina raziskovalnih
organizacij popolnoma prekinila eksperimentalno delo, v obdobju do preklica epidemije pa bilo dovoljeno
le nujno raziskovalno delo oziroma je raziskovalno delo v laboratorijih potekalo v omejenem obsegu ob
upoštevanju vseh varnostnih ukrepov.
onemogočeno terensko delo: zaradi varnostnih predpisov s strani NIJZ je marsikatera terenska
dejavnost (npr. pridobivanje podatkov, merjenja ipd.) onemogočena.
podaljšanje dobavnih rokov za laboratorijski material in kemikalije: na podaljšanje dobavnih
rokov je v prvem valu epidemije vplivalo tako zaprtje mej med državami kot tudi okrnjeno delo
proizvajalcev in dobaviteljev, kar je mnogim še dodatno podaljšalo eksperimentalno delo.
otežena izposoja literature in ponekod popolnoma onemogočen dostop do čitalniškega gradiva:
v času prvega vala epidemije so bili popolnoma zaprti tudi vsi arhivi, ki nekaterim mladim raziskovalcem
s področja družboslovnih in humanističnih ved.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov usposabljanj ni bilo mogoče pravočasno zaključiti.
Trenutno stanje v zvezi s podaljšanji in roki za izpolnitev pogodbenih obveznosti je sledeče: 42 je mladih
raziskovalcev, ki jim je potekel status v obdobju od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, če upoštevamo celo leto
2020 pa je takih mladih raziskovalcev 48. 131 je mladih raziskovalce, katerim se podaljšanje izteče v
letu 2021.
K 138. členu (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):
Predlagana določba predstavlja oprostitev za kopališča pri plačilu vodnega povračila in koncesnine
zaradi neobratovanja kopališč.
Tako je s predlaganim členom predvidena oprostitev plačila vodnega povračila in koncesnine za
imetnike vodnih pravic za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali
termomineralna voda. Prav tako je predvidena oprostitev plačila vodnega povračila za imetnike vodnih
dovoljenj za dejavnost bazenskih kopališč. Razlog oprostitve je pri obojih enak, in sicer, ker imajo zaradi
posledic epidemije virusa COVID-19 zmanjšanje možnosti izvajanja teh vodnih pravic in s tem
zmanjšane možnosti pridobivanja prihodkov.
V tretjem in četrtem odstavku je določen tudi način upoštevanja oprostitve plačila, in sicer pri oprostitvi
vodnega povračila Direkcija Republike Slovenije za vode izda obvestilo o spremembi mesečnih
akontacij vodnega povračila za za čas veljavnosti tega zakona. Pri odločbi o odmeri vodnega povračila
se oprostitev upošteva v sorazmernem deležu obračunanega zneska višine vodnega povračila. Pri
oprostitvi plačila za vodno pravico – koncesnine pa Direkcija Republike Slovenije za vode oprostitev
višine plačila za vodno pravico upošteva v sorazmernem deležu pri polletni akontaciji. Morebitna razlika
bo ugotovljena ob izdaji poračuna plačila za vodno pravico.

K 139. členu (oprostitev vodnega povračila za gojenje vodnih organizmov):
Predlagana določba predstavlja oprostitev za kopališča pri plačilu vodnega povračila in koncesnine
zaradi neobratovanja kopališč.
Tako je s predlaganim členom predvidena oprostitev plačila vodnega povračila in koncesnine za
imetnike vodnih pravic za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali
termomineralna voda. Prav tako je predvidena oprostitev plačila vodnega povračila za imetnike vodnih
dovoljenj za dejavnost bazenskih kopališč. Razlog oprostitve je pri obojih enak, in sicer, ker imajo zaradi
posledic epidemije virusa COVID-19 zmanjšanje možnosti izvajanja teh vodnih pravic in s tem
zmanjšane možnosti pridobivanja prihodkov.
V tretjem in četrtem odstavku je določen tudi način upoštevanja oprostitve plačila, in sicer pri oprostitvi
vodnega povračila Direkcija Republike Slovenije za vode izda obvestilo o spremembi mesečnih
akontacij vodnega povračila za za čas veljavnosti tega zakona. Pri odločbi o odmeri vodnega povračila
se oprostitev upošteva v sorazmernem deležu obračunanega zneska višine vodnega povračila. Pri
oprostitvi plačila za vodno pravico – koncesnine pa Direkcija Republike Slovenije za vode oprostitev
višine plačila za vodno pravico upošteva v sorazmernem deležu pri polletni akontaciji. Morebitna razlika
bo ugotovljena ob izdaji poračuna plačila za vodno pravico.

K 140. členu (začetek veljavnosti):
Določba ureja začetek veljavnosti zakona, in sicer začne veljati naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IV.BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:
1. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20 in 152/20 – ZZUOOP)

5. člen
(pogoji v zvezi s kreditnimi pogodbami in kreditojemalci)
(1) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po tem zakonu v primeru
kreditnih pogodb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) sklenjene so po 12. marcu 2020 in najkasneje do 30. junija 2021;
b) ročnost kredita ne presega petih let;
c) kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranju
novih ali dokončanju že začetih naložb, financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila
obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju po 12. marcu 2020 do uveljavitve
tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
d) kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.
(2) Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za
izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov
od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.
(3) V primeru, da je kreditojemalcu odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene
kreditne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca iz
prejšnjega odstavka všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.
(4) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po tem zakonu za kreditojemalca
v primeru:
a) da kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni
v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
b) da se po 31. decembru 2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča zaradi poslovnih
razlogov, povezanih s posledicami COVID-19 na območju Republike Slovenije,
c) da se kreditojemalec na dan 12. marca 2020 ne šteje za neplačnika skladno z določbami Uredbe
(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za
kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter
o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št.
806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),
pri čemer kreditojemalec na dan 12. marca 2020 nima pomembnih zamud pri poravnavanju
obveznosti do banke, kot so opredeljene v smernicah Evropskega bančnega organa,
d) da gre za kreditojemalca, ki ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama Evropske unije z
jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, in nima lastnika iz takšne države,
e) da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je
v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov
in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh, in
f)
da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja
ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

(5) Kreditojemalec mora v vlogi za odobritev kredita za namene dokazovanja izpolnjevanja
pogojev iz prejšnjih odstavkov banki predložiti zadnje računovodske izkaze ter:
a) opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic COVID-19 skupaj z navedbo:
- zneska skupnih prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in
- zneska stroškov dela za leto 2019;
b) opredelitev višine in ročnosti zahtevanega kredita;
c) opredelitev namena kredita;
d) v primeru, da ima tudi kredit, ki je predmet odloga po zakonu, ki ureja interventni ukrep odloga
plačila obveznosti kreditojemalcev, podatek o višini obveznosti kreditojemalca iz naslova tega
kredita;
e) izjavo, da bo kredit namenjen financiranju skladno s prvim odstavkom tega člena.

9. člen
(prenos terjatev in način unovčevanja poroštva)
(1) Banka lahko pred nastopom dogodka neplačila po 178. členu Uredbe 575/2013/EU (v
nadaljnjem besedilu: dogodek neplačila), SID banki ponudi v odkup svojo terjatev do kreditojemalca v
višini neplačanega nominalnega zneska glavnice posameznega kredita, v delu, ki je zavarovan s
poroštvom Republike Slovenije. Če SID banka sprejme ponudbo iz prejšnjega stavka, obveznost
izpolni z izročitvijo obveznice SID banke.
(2) V primeru, ko je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila in kreditojemalec
ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike
Slovenije, se poroštvena obveznost Republike Slovenije izpolni na naslednji način:
a) v primeru kreditojemalcev, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvrščajo med mikro, majhna ali
srednja podjetja:
- z izplačilom iz proračuna Republike Slovenije ali
- z izročitvijo obveznice Republike Slovenije;
b) v primeru kreditojemalcev, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvrščajo med velika podjetja:
- z izplačilom iz proračuna Republike Slovenije ali
- z izročitvijo obveznice SID banke.
(3) Pri izbiri načina izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije se upošteva
srednjeročna strategija upravljanja z javnim dolgom Republike Slovenije.
(4) SID banka izroči obveznice na podlagi tega člena v protivrednosti nominalne vrednosti
glavnice kredita, zmanjšani za morebitne že plačane obveznosti v skladu z določbami kreditne
pogodbe, in stroške po tarifi SID banke za obdelavo zahteve za odkup kredita. Z izročitvijo obveznice
SID banke nepreklicno in brezpogojno preidejo vse pravice, vključno z zavarovanji kredita in
poroštvom Republike Slovenije, iz banke na SID banko. SID banka v treh delovnih dneh od prevzema
kredita o tem obvesti kreditojemalca. Podrobnejši pogoji o odkupu kredita se določijo s pogodbo, ki jo
skleneta SID banka in banka.
(5) SID banka oziroma Republika Slovenija izdata obveznice na podlagi tega člena na
podlagi mnenja posebne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki SID banke ter ministrstva, pristojnega
za finance.
(6) Obveznice, ki se po tem zakonu uporabijo za odkup terjatev ali izplačilo poroštva, se
izdajo ob upoštevanju pogojev Evropske centralne banke za financiranje finančnih institucij ter pravil
Evropske unije glede ustreznega pokritja kreditnih tveganj bank. V ta namen Vlada Republike
Slovenije po predhodnem mnenju Banke Slovenije izda uredbo, v kateri predpiše merila, pogoje in
kriterije, skladno s katerimi se obveznice, izdane na podlagi tega zakona, štejejo kot sprejemljiv
instrument, s katerim lahko banka zavaruje svojo obveznost do Evropske centralne banke.

10. člen
(vloga banke)
(1) Banka, ki na podlagi tega zakona odobri kredit, vlogo za kredit skupaj s kopijo kreditne pogodbe
posreduje SID banki.
(2) Banka SID banki na njeno zahtevo posreduje vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo
nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za izdajo poroštva po tem zakonu.
(3) Banka SID banki za primer unovčenja poroštva posreduje pisno ali elektronsko zahtevo za
izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih od nastopa
dogodka neplačila. Republika Slovenija poroštveno obveznost izpolni najkasneje v 15 delovnih dneh
od prejema formalno popolne zahteve za njeno izpolnitev, iz katere je razvidno, da je na strani
kreditojemalca nastopil dogodek neplačila in da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz
kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
(4) Banka obvesti kreditojemalca o vloženi zahtevi za poroštvo v treh dneh po vložitvi.
2. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.
152/20)

6. člen
1. V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) se v 10. členu doda besedilo, ki se glasi:
»Vlada Republike Slovenije lahko ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega
časa s sklepom, ki ga izda najpozneje do 20. decembra 2020, podaljša za obdobje v skupnem trajanju
največ šest mesecev, vendar ne dlje kot do 30. junija 2021, pod pogojem, da bo 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
in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020 str. 1) podaljšan v leto 2021.«.
10. člen
(1) Osebo, ki je bila ali bi lahko bila izpostavljena okužbi z virusom SARS-CoV-2, se napoti v
karanteno na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo iz 11. člena tega zakona in karanteno
na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo iz 12. člena tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: karantena na domu).
(2) Za napotitev v karanteno na domu iz 11. člena tega zakona je pristojen Nacionalni inštitut za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), za napotitev v karanteno na domu iz 12. člena tega zakona pa
je pristojna Policija.
(3) Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ ali Policija z ustnim navodilom napotita osebo iz
prvega odstavka tega člena v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne
živijo v istem gospodinjstvu. Osebo z navodilom, ki ga pripravi NIJZ, seznanita glede namena in
načina izvajanja karantene na domu.
(4) Čas trajanja karantene na domu ne sme biti daljši od najdaljše inkubacijske dobe za nalezljivo
bolezen COVID-19, ki jo določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) s sklepom
na predlog NIJZ. Čas trajanja karantene na domu se lahko skrajša pod pogoji in na način, kot ga
določi Vlada s podzakonskih aktom na predlog NIJZ.

(5) Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova
zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija osebi iz prvega odstavka tega člena izroči
potrdilo o napotitvi v karanteno na domu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) neposredno ali pa ga
posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.
(6) NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 v elektronski obliki vodi
evidenco izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka, tako da za vsako osebo, ki je napotena v karanteno
na domu vodi naslednje podatke:
1.
osebno ime,
2.
dan, mesec in leto rojstva,
3.
naslov stalnega ali začasnega prebivališča in številko stanovanja v primeru večstanovanjskega
objekta,
4.
elektronski naslov,
5.
osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.
datum začetka karantene na domu,
7.
datum konca karantene na domu,
8. razlog, zaradi katerega je bila oseba iz prvega odstavka tega člena napotena v karanteno na
domu,
9.
naslov prestajanja karantene na domu,
10. datum ustne napotitve v karanteno na domu.
(7) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let po prenehanju veljavnosti ukrepa
karantene na domu. Dokumenti, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo dve
leti od vpisa v evidenco.
(8) Vse pravice oseb v zvezi s podatki v evidenci iz šestega odstavka tega člena, ki niso urejene s tem
zakonom, se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(9) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ter ukrepi iz 11., 12., 13., 15., 16., 17. in 18. člena tega
zakona veljajo do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ za
obdobje šestih mesecev.

11. člen
(1) Osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri kateri se po opravljeni epidemiološki preiskavi
ugotovi, da je bila ali bi lahko bila v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2,
NIJZ napoti v karanteno na domu.
(2) NIJZ od osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi naslednje podatke: osebno ime, dan,
mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko stanovanja v primeru
večstanovanjskega objekta, elektronski naslov, če ga oseba ima, ime in elektronski naslov zakonitega
zastopnika ter naslov prestajanja karantene na domu.
(3) NIJZ osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena z ustnim navodilom iz tretjega odstavka 10.
člena tega zakona seznani glede načina izvajanja karantene na domu.
(4) NIJZ v potrdilu iz petega odstavka prejšnjega člena navede naslednje podatke: osebno ime, dan,
mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, elektronski naslov, če ga oseba ima,
naslov prestajanja in čas trajanja karantene na domu ter razlog za napotitev v karanteno na domu.
Potrdilo vključuje tudi prepis ustnega navodila iz prejšnjega odstavka.

(5) Oseba, ki je bila napotena v karanteno na domu, mora ravnati v skladu z navodilom iz tretjega
odstavka prejšnjega člena. Oseba lahko dodatna pojasnila v zvezi z ukrepom karantene na domu
pridobi od ministrstva, pristojnega za zdravje.
15. člen
Ne glede na 46.a člen ZNB inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prvega odstavka 39. člena
ZNB opravljajo:
1. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti,
2.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti,
3.
Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu,
4.
Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane
športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na
območju športnih prireditev,
5.
Inšpektorat za javni sektor,
6.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca,
7.
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru
izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,
8. Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in
uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih
stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok,
9.
Policija.

17. člen
(1) Ne glede na 53.g člen ZNB so za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po ZNB
pristojne inšpekcije iz 15. člena tega zakona.
(2) Policija in občinsko redarstvo sta za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po ZNB
pristojna, če pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti ugotovita kršitve ukrepov iz 2. in 3. točke prvega
odstavka 39. člena ZNB.

20. člen
(1) Ne glede na 29., 31. in 35. člen 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), tretji in osmi odstavek 137. ter prvi odstavek 167. 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 in 81/19; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 54. člen Zakona o
pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni
brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne
delovne dni v kosu (v nadaljnjem besedilu: kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni), in sicer največ
enkrat v posameznem koledarskem letu.
(2) Delavec o vsakokratni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti
delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne
sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

(3) Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne
odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena.
Šteje se, da je pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoriščena tudi, kadar je
koriščena manj kot tri zaporedne delovne dni. Nadomestilo za čas začasne odsotnosti z dela se od
prvega dne odsotnosti z dela zagotavlja v skladu v skladu s 137. členom ZDR-1 in določbami ZZVZZ.
(4) Nadomestilo za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni se obračuna v višini nadomestila,
ki ga delodajalec obračuna in plača delavcu zaradi bolezni v skladu z osmim odstavkom 137. člena
ZDR-1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) povrne
delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila.
Delodajalec vloži zahtevo iz prejšnjega stavka v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po
preteku ukrepa iz tega člena. Nadomestila se ZZZS povrnejo iz proračuna Republike Slovenije.
(5) Postopek vlaganja zahteve iz prejšnjega odstavka podrobneje določi ZZZS.
(6) Nadomestilo iz četrtega odstavka tega člena se ne izplača, če delavec ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena.
(7) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega člena opravlja ZZZS.
(8) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s
sklepom največ za obdobje šestih mesecev.

36. člen
(postopek izvedbe nacionalnega razpisa)
(1) V sklepu iz tretjega odstavka 34. člena tega zakona, ki se objavi na spletni strani ministrstva,
pristojnega za zdravje, se določi tudi:
1.
navedba, da gre za nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,
2.
predviden obseg zdravstvenih storitev po posameznih vrstah zdravstvenih storitev,
3.
predviden začetek izvajanja zdravstvenih storitev,
4.
naslov, rok in način predložitve ponudbe,
5.
navedba morebitnih dodatnih pogojev, ki jih morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti izpolnjevati,
in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
6. zahteva po podaji izjave, da ima izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotovljeno ustrezno število
usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje za
opravljanje zdravstvenih storitev, ter zadostne prostorske kapacitete ter opremo,
7.
merila za izbiro ponudnika,
8.
naslov in datum odpiranja ponudb,
9. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
10. vzorec pogodbe iz četrtega odstavka tega člena,
11. morebitni drugi podatki.
(2) Objava sklepa predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti
k oddaji ponudb.
(3) Sklep o izbiri izvajalcev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Pritožba
zoper sklep ni dovoljena.
(4) Izbrani ponudnik sklene pogodbo za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev z
ministrstvom, pristojnim za zdravje, in plačnikom.

(5) Izbrani ponudniki izstavijo račun plačniku najpozneje do 15. decembra v posameznem
koledarskem letu za storitve, opravljene do navedenega datuma. Plačnik izvede plačilo najpozneje do
31. decembra istega leta. Kadar gre za financiranje iz sredstev proračuna Republike Slovenije
oziroma sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, se ZZZS povrne sredstva iz navedenega vira
najpozneje do 31. decembra istega leta.

38. člen
(neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja)
(1) Za namen preprečevanja širjenja in odprave posledic COVID-19 se iz sredstev proračuna
Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, javnim zdravstvenim zavodom
zagotavlja sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in
preprečevanje širjenja ter za zdravljenje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Oprema iz prejšnjega odstavka zajema ključno opremo, neposredno povezano z obvladovanjem
bolezni COVID-19, in se sme uporabljati le za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe.
(3) Višino najvišjega obsega sredstev sofinanciranja po posameznih zavodih iz prvega odstavka tega
člena s sklepom določi minister, pristojen za zdravje. Za določitev višine najvišjega obsega
sofinanciranja opreme iz prvega odstavka tega člena se upošteva obseg prihodkov iz naslova
izvajanja javne zdravstvene službe.
(4) Za obvladovanje večjega števila pacientov, obolelih za COVID-19, in odpravljanje posledic
epidemije se zagotovi financiranje iz proračuna Republike Slovenije in ali sredstev, prejetih iz
proračuna Evropske unije, za krepitev kadrovskih zmogljivost, opreme in informacijske podpore
epidemiološki službi na NIJZ, vključno z vzpostavitvijo mobilnih enot za odvzem vzorcev, za
zagotavljanje spremljanja posledic COVID-19, podporo starejšim in ranljivim skupinam, izvajanje
ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na duševno zdravje ter za informiranje in ozaveščanje
prebivalcev o COVID-19.
(5) V sezoni 2020/2021 je prostovoljno cepljenje proti sezonski gripi za vse zavarovane osebe za
zdravstvene storitve pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS se stroški povrnejo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije.
(6) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021, razen ukrep iz četrtega odstavka tega člena, ki
velja od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom
največ za obdobje šestih mesecev.

41. člen
(izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2)
(1) Za izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 se določijo:
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s svojimi oddelki in dislociranimi enotami,
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
(2) Financiranje preiskav iz prejšnjega in petega odstavka tega člena, dodatnih kadrovskih
zmogljivosti, laboratorijske opreme, prevoza vzorcev in informacijske podpore za izvajanje preiskav iz
prejšnjega in petega odstavka tega člena se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije in iz
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

(3) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav iz prvega in petega odstavka tega člena, skupaj z
dokazili, posredujejo ZZZS najpozneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalci ne smejo
uveljavljati tistih stroškov, za katere so, na podlagi sprejetih interventnih predpisov, povezanih z
epidemijo, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali. ZZZS zahtevek za povračilo
upravičenih stroškov posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, najpozneje do 15. dne v mesecu,
v katerem je prejel zahtevek.
(4) Sredstva iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v
mreži javne zdravstvene službe.
(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. Navedeni izvajalci lahko uporabljajo le teste, ki jih predhodno odobri
strokovna skupina infektologov in mikrobiologov, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.
(6) ZZZS upravičenim izvajalcem iz prvega in petega odstavka tega člena izvede povračilo sredstev
30. dan od prejema zahtevka. Ministrstvo, pristojno za zdravje, izvrši plačilo zahtevka, ki ga prejme od
ZZZS 10. dan po njegovem prejemu. Če ministrstvo, pristojno za zdravje, sredstev v roku ne nakaže
ZZZS, ZZZS povrne sredstva upravičenim izvajalcem v desetih dneh od prejema sredstev od
ministrstva, pristojnega za zdravje.
(7) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s
sklepom največ za obdobje šestih mesecev.

43. člen
(nastanitvene zmogljivosti za potrebe izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) in karantene na
domu)
(1) Vlada zagotovi nastanitvene zmogljivosti za osebe, ki na naslovu svojega stalnega ali začasnega
prebivališča ali drugem primernem prostoru ne morejo zagotoviti izvajanja ukrepa osamitve (izolacije)
v skladu z 18. členom ZNB ali karantene na domu v skladu z 10. členom tega zakona.
(2) Nastanitvene zmogljivosti iz prejšnjega odstavka so namenjene osebam, ki so pri zadovoljevanju
osnovnih in podpornih dnevnih opravil popolnoma samostojne, zdravstveno stabilne in katerih bivanje
na naslovu stalnega ali začasnega bivališča bi predstavljalo visoko tveganje prenosa okužbe na druge
ranljive skupine prebivalstva (starejše osebe, osebe s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi
oziroma imunokompromitirane osebe), bivanja na drugem primernem prostoru pa ni mogoče urediti.
(3) Utemeljenost nastanitve presoja izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog.
(4) Spremljanje zdravstvenega stanja oseb, ki bivajo v nastanitvenih zmogljivostih za osamitev
(izolacijo), se zagotovi v skladu z navodili, ki veljajo za spremljanje zdravstvenega stanja pacientov, pri
katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, pri čemer spremljanje zdravstvenega stanja
zagotavlja izbrani osebni zdravnik.
(5) Če oseba, ki biva v nastanitvenem objektu za osamitev (izolacijo), nima izbranega osebnega
zdravnika, spremljanje zdravstvenega stanja zagotovi COVID-19 ambulanta občine, v kateri se
nastanitveni objekt nahaja, oziroma COVID-19 ambulanta sosednje občine.
(6) Izvajalci socialno varstvenih storitev in programov oziroma drugi izvajalci (npr. azilni dom,
študentski dom, krizni center za otroke, center za begunce), ki v okviru svojih storitev zagotavljajo tudi
nastanitev, prilagodijo način dela glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji in v skladu s

tem organizirajo prostore za bivanje, pri čemer ločijo med osebami, pri katerih je sum na okužbo z
virusom SARS-CoV-2, in osebami, pri katerih je okužba z virusom SARS-CoV-2 potrjena.
(7) Sredstva za nastanitvene zmogljivosti se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali
sredstev prejetih iz proračuna Evropske unije in zajemajo osnovne stroške bivanja, prehrane, čiščenja
in razkuževanja prostorov, pobiranja in odvoza odpadkov ter zagotavljanja nadzora nad gibanjem v
objektu. Te storitve so za upravičence iz prvega odstavka tega člena brezplačne.
(8) Ne glede na drugi stavek prejšnjega odstavka lahko tujci, ki nimajo stalnega ali začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in jim je odrejena karantena na domu, karanteno na domu prestajajo
na naslovu, kjer bivajo, pri čemer si sami zagotovijo prevoz v tranzitu, v dogovoru z državo njihovega
bivališča in na lastno odgovornost. Če se odločijo ostati v Republiki Sloveniji, stroške iz prejšnjega
odstavka krijejo sami. Tujcem, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji in
jim je odrejena osamitev (izolacija) in nimajo možnosti vrnitve v državo bivališča, se stroške iz
prejšnjega odstavka zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali sredstev, pridobljenih iz
proračuna Evropske unije.
(9) Plačilo zdravstvene obravnave oseb, ki jim je odrejen ukrep osamitve (izolacije), se zagotavlja iz
sredstev proračuna Republike Slovenije ali sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.
(10) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s
sklepom največ za obdobje šestih mesecev.

46. člen
(mobilna aplikacija)
Zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 se vzpostavi in zagotavlja delovanje prostovoljne mobilne
aplikacije za obveščanje oseb o stikih z drugimi uporabniki, pozitivnimi na virus SARS-CoV-2 (v
nadaljnjem besedilu: mobilna aplikacija).

47. člen
(namen)
(1) Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je:
obveščanje uporabnikov mobilne aplikacije, da so bili v upoštevnem stiku z drugim uporabnikom
te mobilne aplikacije, ki je bil pozitiven na virus SARS-CoV-2;
sporočanje priporočil uporabnikom mobilne aplikacije v zvezi s preventivnimi ukrepi za
preprečevanje širjenja COVID-19.
(2) Za namen obveščanja javnosti morajo izvajalci storitev, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja
elektronske komunikacije, na zahtevo Vlade, če je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja,
brezplačno širiti informacije o ukrepih za varovanje zdravja svojim končnim uporabnikom prek
sredstev, ki jih po navadi sami uporabljajo za komuniciranje s končnimi uporabniki. Vsebino informacij
določi Vlada s sklepom.

48. člen
(zasnova mobilne aplikacije)
(1) Mobilna aplikacija je zasnovana tako, da za namen iz prejšnjega člena omogoča uporabo
informacijskih rešitev za beleženje podatkov o upoštevnih stikih posameznega uporabnika mobilne
aplikacije z drugimi uporabniki mobilne aplikacije na pametnem telefonu posameznega uporabnika.

(2) Mobilna aplikacija omogoča vnos naključno dodeljene potrditvene kode, preko katere se
uporabniku omogoči, da ostalim uporabnikom, s katerimi je bil v upoštevnem stiku, sporoči, da je
pozitiven na virus SARS-CoV-2.
(3) Mobilna aplikacija ne sme omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji
in zbiranja njegovih drugih osebnih podatkov.
(4) Z namenom preprečitve identifikacije uporabnika mobilna aplikacija uporabniku ob njeni namestitvi
dodeli naključno dodeljeni dnevni ključ.

49. člen
(vnos potrditvene kode)
(1) Uporabnik mobilne aplikacije, ki je pozitiven na virus SARS-CoV-2 in želi to sporočiti drugim
uporabnikom mobilne aplikacije, s katerimi je bil v stiku, v mobilno aplikacijo vnese naključno
dodeljeno potrditveno kodo, ki mu jo posreduje NIJZ. 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 eno uro in
se ne hrani, se pa za namene njene uporabe preračuna v zgoščeno vrednost.
(2) Centralni strežnik iz prejšnjega odstavka upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo, in slži
prenosu informacij o naključno dodeljenih dnevnih ključih uporabnika mobilne aplikacije, ki je bil
pozitiven na virus SARS-CoV-2 in se je strinjal s tem prenosom, na telefone drugih uporabnikov
mobilen aplikacije.

51. člen
(osebni podatki)
(1) Za namen delovanja mobilne aplikacije se naključno dodeljeni dnevni ključi tvorijo v sami aplikaciji
pri posameznem uporabniku na njegovem telefonu in se na 15 minut v zgoščeni vrednosti posredujejo
drugemu uporabniku mobilne aplikacije. Skupna upravljavca aplikacije iz 53. člena tega zakona te
podatke obdelujeta izključno tako, da uporabnikom ponujata mobilno aplikacijo, s podatki pa ne
razpolagata.
(2) Za namene delovanja mobilne aplikacije lahko uporabnik naključno dodeljeno potrditveno kodo
preko mobilne aplikacije potrdi v centralnem sistemu za potrditev okužbe, pri čemer preko sistema ni
mogoče določiti identitete posameznika.
(3) Za namen delovanja mobilne aplikacije se na centralnem strežniku hranijo naključno dodeljeni
dnevni ključi, ki jih uporabniki, pozitivni na virus SARS-CoV-2, preko aplikacije posredujejo na strežnik,
mobilna aplikacija drugih uporabnikov pa jih dnevno prevzame za potrebe izračuna tveganja
izpostavljenosti virusu SARS-CoV-2.

52. člen
(hranjenje podatkov)
(1) Naključno dodeljeni dnevni ključi posameznega uporabnika se izbrišejo iz mobilne aplikacije na
telefonu uporabnika po 14 dneh. Zbrane oddajne kode drugih uporabnikov, s katerimi je bil uporabnik
v stiku, se izbrišejo v 14 dneh od njihovega zabeleženja.
(2) Naključno dodeljena potrditvena koda se ne hrani, njena zgoščena vrednost pa se na centralnem
sistemu za potrditev okužbe hrani 14 dni.

(3) Naključno dodeljeni dnevni ključi se na centralnem strežniku hranijo 14 dni.

56. člen
(dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19)
(1) Zaposleni, ki neposredno dela v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja
sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:
1.
v COVID-19 ambulantah,
2.
v COVID-19 oddelkih,
3.
v COVID-19 intenzivnih enotah,
4.
v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
5.
pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih
ambulantah,
6.
v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
7.
v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena tega zakona in
izvajalcih iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in
28/19), ki delajo z uporabnikom obolelim za COVID-19,
8.
na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
9.
opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
10. opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
11. opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19
pacientov ali pacientov iz sive cone,
je upravičen do dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti, ki znaša 30 odstotkov urne
postavke osnovne plače zaposlenega.
(2) Siva cona je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum na
okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za
katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen.
(3) Dodatek za neposredno delo s COVID-19 pacienti se lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni
opravlja delo v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Direktor ali oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, sprejme sklep o
izplačilu dodatka, v katerem opredeli delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja delo iz prvega
odstavka tega člena. Zoper sklep o upravičenosti do dodatka ni pritožbe.
(5) Sredstva za financiranje dodatka iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v proračunu
Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki vključujejo podatek o številu zaposlenih in
številu opravljenih ur, se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, če je izvajalec zdravstvene
dejavnosti, ali pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve, če je izvajalec na področju socialnega
varstva iz 82. člena tega zakona. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen
za zdravje, ali minister, pristojen za socialno varstvo.
(6) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena v javnem sektorju opravlja Inšpektorat za javni sektor v
skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(7) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas
odsotnosti z dela, se dodatek iz petega odstavka tega člena ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
za čas odsotnosti z dela.

(8) Ukrep iz tega člena velja od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, razen v času razglašene
epidemije. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ za obdobje šestih mesecev.

57. člen
(upravičenci do nadomestil)
(1) Delavec, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNB ali tem zakonom, ne more opravljati dela, je
upravičen do nadomestila plače v skladu s tem zakonom.
(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 odrejene karantene 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: višje sile zaradi obveznosti varstva), je upravičen do
nadomestila plače v skladu s tem zakonom.
(3) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene 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 odrejene karantene 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 mu je bila odrejena karantena.
(5) Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more
opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.

58. člen
(časovna omejitev)
(1) Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za
katero je bila odrejena karantena.
(2) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, prejema nadomestilo
plače za obdobje, za katero je bila otroku odrejena karantena oziroma dokler so podane okoliščine
višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost.

59. člen
(pravice in obveznosti delavcev)
(1) Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali oranžnem seznamu, in mu je ob povratku ob
prehodu meje v Republiki Sloveniji odrejena karantena 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 mu je bila odrejena karantena v skladu z ZNB ali 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 mu je bila odrejena karantena v skladu z ZNB ali tem zakonom po stiku z okuženo
osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in mu je bila zaradi tega odrejena karantena, 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.
(4) Javni uslužbenec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem
za okužbo zaradi izvajanja nalog delodajalca v tujini ali mu je bila odrejena karantena 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 mu je bila odrejena karantena 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
odrejene karantene, 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, 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) Razlog za odreditev karantene delavcu mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.
(8) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v
karanteni, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena.
(9) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema
odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.
(10) Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v
treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile,
obvestiti delodajalca.

60. člen
(delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)

(1) Če je delavec ob odrejeni karanteni upravičen do odsotnosti z dela ali v času odrejene karantene
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 odrejeni karanteni ali med trajanjem odrejene karantene 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.

61. člen
(uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestil plače)
(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v
elektronski obliki pri 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 zakona oziroma v osmih dneh od pričetka odsotnosti
delavca zaradi odrejene karantene ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti
varstva. Vlogo v roku iz prejšnjega stavka za vse primere odrejene karantene, ko je odločba izdana do
31. decembra 2020, lahko vloži do 31. decembra 2020.
(2) V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene delavcu delodajalec
vlogi iz prejšnjega odstavka priloži kopijo odločbe o odreditvi karantene in izjavo, iz katere izhaja, da
za delavca ni mogoče organizirati dela na domu, v primeru izrečenega ukrepa karantene 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, 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.

62. člen
(višina in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače)
(1) Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti
varstva 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 odrejene karantene ali višje sile,
ki je posledica obveznosti varstva, za dejansko mesečno ali tedensko obveznost, za praznične in
druge dela proste dni, določene z zakonom.
(4) ZRSZ delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so
bili do njih upravičeni.

63. člen
(obveznosti delodajalca)
(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.

64. člen
(časovno uveljavljanje povračila nadomestil plače delavcem)
(1) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene v skladu
z ZNB in 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
odrejene karantene delavca traja po tem datumu.
(2) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje
sile zaradi obveznosti varstva, lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plače od
1. septembra 2020.
(3) Pravice in obveznosti delavca, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNB in tem zakonom, ne
more opravljati dela, določene s tem poglavjem, veljajo od 1. oktobra 2020.
(4) Pravice in obveznosti delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva,
določene s tem podpoglavjem, veljajo od 1. septembra 2020.
(5) Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi
odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva, ne morejo opravljati dela, traja najdlje do
31. decembra 2020.
(6) Vlada lahko ukrep povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.

65. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije ali iz
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

66. člen
(izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil plače ter izvajanjem pogodbe)
(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 jim je odrejena karantena ali ne morejo opravljati dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, 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.
(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.
)

68. člen
(namen ukrepa in upravičenci)
(1) Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
po tem zakonu lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more
zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, 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 ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020,
tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva
mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
(2) Do ukrepa iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne
dosežejo pogoja iz tretjega odstavka tega člena in imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o
humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDRu-1) ali status invalidske
organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDRu-1).
(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 iz prejšnjega odstavka,
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 iz prejšnjega odstavka, 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 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob
predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi
ukrepa.
(4) Prihodki iz prejšnjega odstavka so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o
računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

69. člen
(omejitev)
(1) Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo
najdlje do 31. decembra 2020.
(2) Vlada lahko ukrep iz prejšnjega člena s sklepom podaljša največ za obdobje šestih mesecev,
vendar ne dlje kot do 30. junija 2021, pod pogojem, da bo 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 in sprememba UL
C št. 112 I z dne 4. 4. 2020 str. 1) podaljšan v leto 2021.

73. člen
(višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače)
(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) 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) 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 nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz
nejavnih virov.

74. člen
(postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače)
(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 v roku iz prejšnjega stavka lahko vloži najpozneje do 15. decembra 2020.
(2) Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače iz prejšnjega odstavka ne more uveljavljati
delodajalec:
ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan

-

vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan
vložitve vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;
če je nad njim uveden postopek stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku.

(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena delodajalec priloži oceno upada prihodkov, za pravilnost
katere kazensko in materialno odgovarja, ter dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na
delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.
(4) Delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane iz proračuna Republike
Slovenije preko posebnih programov in lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini razlike
med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz proračuna
Republike Slovenije v letu 2020.
(5) ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve vloge s sklepom.
(6) Sklep o povračilu izplačanih nadomestil plače mora vsebovati zlasti 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
sklepa ter nadzor nad njegovim izvajanjem.
(7) Delno povračilo nadomestila plače, razen za delavce, za katere plačilo nadomestila plače ne
bremeni delodajalca, se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer
deseti dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače po tem zakonu.
(8) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma tedensko
obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na ta dan dejansko
delal.
(9) Če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo tega zakona za
obdobje od 1. oktobra 2020, lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od
uveljavitve tega zakona, če izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

76. člen
(obveznosti delodajalca)
(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače v skladu s 73. členom tega zakona
mora delodajalec delavcem izplačevati nadomestila plače.
(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno
prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.
(3) Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, o tem predhodno obvesti ZRSZ.
(4) Če delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, mora prejeta
sredstva vrniti v celoti.
(5) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom, mora prejeta sredstva
vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju:
prejemanja sredstev in
po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

(6) Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na
delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je
bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te
delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila plače po tem zakonu ali ZIUOOPE ali ZIUZEOP
ali ZIUPDV (kršitev prepovedi odpuščanja).

81. člen
(enomesečna obvezna strateška zaloga osebne varovalne opreme za izvajalce na področju
socialnega varstva)
(1) Za izvajanje ukrepov omejevanja COVID-19 se iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ali iz
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja financiranje enkratne vzpostavitve
enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene v javni mreži v
domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih,
socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, izvajalcih za pomoč na domu in centrih za socialno
delo, izvajalcih socialno varstvenih programov po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v
nadaljnjem besedilu: ZSV), izvajalcih osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS,
št. 10/17 in 31/18) ter izvajalcih programov v podporo družini po Družinskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C).
(2) Podrobnejša merila za financiranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme določi
minister, pristojen za socialne zadeve, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje.
(3) Zahtevek za izplačilo sredstev za osebno varovalno opremo se z dokazili vloži pri ministrstvu,
pristojnem za socialne zadeve, najpozneje do 31. decembra 2021. Sredstva se izplačajo izvajalcu
najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

83. člen
(kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov)
(1) 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.
(2) 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 COVID19.
(3) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 vsem
izvajalcem iz prvega odstavka 82. člena tega zakona krije izpad prihodkov za najem dodatnega
prostora in s tem povezanih materialnih stroškov zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s
COVID-19, kadar izvajalci za potrebe vzpostavitve rdeče cone potrebujejo najem dodatnih prostorov v
primeru, da ni možno zagotoviti dodatnih kapacitet znotraj obstoječih prostorov izvajalca, po
predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.

(4) Zahtevki za izplačilo sredstev za kritje izpada prihodkov iz naslova nezasedenih kapacitet iz
prvega in drugega odstavka tega člena ter iz naslova najema dodatnih prostorov iz prejšnjega
odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve. Način izstavitve
zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za socialne zadeve.
(5) Ne glede na tretji 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.

101. člen
(neposredno financiranje ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti)
Za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 se iz sredstev
proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja
financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov za izvajalce storitev na področju vzgoje in
izobraževanja ter znanosti.

114. člen
(finančna pomoč zaradi COVID-19)
(1) Kmet, ki je na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti na podlagi 17. člena ali petega
odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi
na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za
delo.
(2) Višina finančne pomoči iz prejšnjega odstavka je na mesec enaka dejanskemu strošku v zvezi z
nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim
delovnim časom v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo.
(3) Vloga za dodelitev finančne pomoči iz tega člena, vključno z dokazili, se v enem mesecu od konca
upravičene odsotnosti zaradi COVID-19 vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ki po uradni dolžnosti pridobi, uporabi in obdeluje potrebne podatke, vključno z
osebnimi podatki, iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Predloga obrazca za uveljavljanje ukrepa iz tega člena je dostopna na osrednjem spletnem mestu
državne uprave.
(4) Do finančne pomoči iz tega člena ni upravičena oseba:
ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisana v register kmetijskih gospodarstev v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali v evidenco ribičev – fizičnih oseb in opravlja dejavnost
gospodarskega ribolova;
ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle
davčne obveznosti.
(5) Finančna pomoč iz tega člena se odobri v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
(UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1).

(6) Vloge iz tega člena se lahko vlagajo do 31. decembra 2021.

119. člen
(nadomestila za izvajalce občasnega prevoza)
(1) Za ohranjanje delovnih mest in izvajanje občasnih prevozov na podlagi 55. člena Zakona o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v
nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani v
Republiki Sloveniji, ki so imetniki licence Skupnosti za prevoz potnikov (v nadaljnjem besedilu: imetniki
licence Skupnosti), ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti Statističnega urada
Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310 Mestni in primestni
kopenski potniški promet), upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16. marca 2020
do 11. maja 2020 niso izvajali prevozov.
(2) Nadomestilo stroškov imetnika licence Skupnosti zaradi razglasitve epidemije in njenih posledic se
izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco Skupnosti za izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel
imetnik licence Skupnosti v lasti ali uporabi na dan 16. marca 2020. Nadomestilo stroškov, do
katerega je upravičen, znaša 33,30 eurov na avtobus na dan, pri čemer se v marcu 2020 upošteva
osem dni, v aprilu 2020 18 dni in v maju 2020 deset dni.
(3) Za potrebe izplačil nadomestil stroškov in izvajanja nadzora nad izplačili, mora imetnik licence
Skupnosti, ki uveljavlja pravico do nadomestila stroškov, predložiti ministrstvu, pristojnemu za promet,
naslednje podatke:
dolgo ime imetnika licence Skupnosti,
kratko ime imetnika licence Skupnosti,
naslov,
naselje,
pošta,
matična številka,
davčna številka,
številka transakcijskega računa,
registrske številke avtobusov, za katere uveljavlja imetnik licence Skupnosti nadomestilo
stroškov.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena imetnik licence Skupnosti ni upravičen do nadomestila
stroškov za avtobuse, s katerimi izvaja gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v
notranjem cestnem prometu, in avtobuse, starejše od 20 let.
(5) Za potrebe izplačil nadomestil stroškov in izvajanja nadzora nad izplačili ministrstvo, pristojno za
promet, brezplačno pridobiva podatke o dejavnosti imetnika licence Skupnosti in njegovih delavcih na
začasnem čakanju na delo iz zbirk podatkov od ZZZS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, FURS in Uprave Republike Slovenije za javna plačila, in sicer:
osebno ime zaposlenega,
EMŠO,
zavarovalno podlago,
podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih ter
podatke o transakcijah imetnika licence Skupnosti.

120. člen
(nadomestila za izvajalce mestnega prevoza)

(1) Za ohranjanje delovnih mest in izvajanje prevozov potnikov na podlagi šestega odstavka 53. člena
ZPCP-2 so imetniki licence Skupnosti, ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti
Statističnega urada Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet), upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli v
času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki
Slovenji (Uradni list RS, št. 24/20, 54/20 in 65/20), ker od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 niso
izvajali prevoza potnikov.
(2) Nadomestilo stroškov imetnika licence Skupnosti zaradi razglasitve epidemije in njenih posledic se
izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco Skupnosti za izvajanje prevozov potnikov v mestnem
prometu, ki jih je imel imetnik licence Skupnosti v lasti ali uporabi na dan 16. marca 2020. Nadomestilo
stroškov, do katerega je upravičen, znaša 79,30 eurov na avtobus na dan, pri čemer se v marcu 2020
upošteva 15 dni, v aprilu 2020 25 dni in v maju 2020 10 dni. Nadomestilo stroškov upošteva
zmanjšano amortizacijo avtobusa na 20 letno obdobje, stroške, ki jih ima imetnik licence Skupnosti z
vzdrževanjem avtobusov v času veljavnosti omejitev, stroške voznikov, ki niso upoštevani v Zakonu o
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).
(3) Za potrebe izplačil nadomestil stroškov in izvajanja nadzora nad izplačili imetnik licence Skupnosti,
ki uveljavlja pravico do nadomestila stroškov, predloži ministrstvu, pristojnemu za promet, naslednje
podatke:
dolgo ime imetnika licence Skupnosti,
kratko ime imetnika licence Skupnosti,
naslov,
naselje,
pošta,
matična številka,
davčna številka,
številka transakcijskega računa,
registrske številke avtobusov, za katere uveljavlja imetnik licence Skupnosti nadomestila
stroškov, in
prihodke iz prodaje vozovnic po mesecih za leti 2019 in 2020, za katere imetnik licence
Skupnosti uveljavlja nadomestilo stroškov.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena imetnik licence Skupnosti ni upravičen do nadomestila
stroškov za avtobuse, starejše od 20 let.
(5) Za potrebe izplačil nadomestil stroškov in izvajanja nadzora ministrstvo, pristojno za promet,
brezplačno pridobiva podatke o dejavnosti imetnika licence Skupnosti in njegovih delavcih na
začasnem čakanju na delo iz zbirk podatkov od ZZZS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, FURS in Uprave Republike Slovenije za javna plačila, in sicer:
osebno ime zaposlenega,
EMŠO,
zavarovalno podlago,
podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih in
podatke o transakcijah imetnika licence Skupnosti.

121. člen
(državne pomoči)
Nadomestila za izvajalce občasnega prevoza iz 119. člena tega zakona se dodeljujejo 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, 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 in sprememba UL C št. 218 z dne 2. 7.
2020, str. 3). Nadomestila za izvajalce mestnega prevoza iz prejšnjega člena se zagotavljajo v skladu
z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih
storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 1).

123. člen
(priznanje stroškov izvajalcem javnega potniškega prometa)
(1) Izvajalcem javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem prometu,
posebnega linijskega prevoza potnikov ter železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu se
priznajo stroški, ki nastanejo zaradi izvajanja priporočil NIJZ, z namenom preprečevanja širitve
COVID-19 za:
-

zaščitno opremo za voznike in spremljevalno osebje na vozilih,

-

razkužilna sredstva za opremljanje vozil,

-

čistilna sredstva za čiščenje vozil.

(2) Minister, pristojen za promet, predpiše število zaščitne opreme za voznike in spremljevalno
osebje na dan, količine razkužilnih sredstev za opremljanje vozil, ki se prizna na vozilo na dan in
količino razkužilnih sredstev na vozilo na dan.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo do 31. decembra 2020 z možnostjo podaljšanja za največ tri
mesece.

126. člen
(kazenske določbe na področju delnega povračila nadomestila za začasno čakanje na
delo)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki:
ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora (prvi odstavek 75. člena),

-

izplača nadomestila plače v nasprotju s tem zakonom (prvi odstavek 76. člena),

v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače delavcem odredi nadurno delo ali ne
obvesti ZRSZ, če delavca pozove, da se vrne na delo (drugi in tretji odstavek 76. člena).
(2) Z globo od 1.500 do 8.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP),

51. člen

(sredstva za nacionalna plačila ukrepov Evropske unije)
Za ukrepe v vinskem sektorju, ki jih za omilitev posledic epidemije sprejme Evropska Unija in so za
njihovo financiranje v predpisih Evropske unije predvidena tudi nacionalna plačila, se sredstva za
nacionalna plačila zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

4. Zakon 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)

77. člen
(ukrep in subjekti odloga)
(1) Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjenih na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter s tem poveznim
odlogom in obročnim plačevanjem, sklenjenim v skladu s 77. členom Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18), se odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za obdobje 12
mesecev, če posamezne obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe, za katero dolžnik zahteva odlog
plačila skladno tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, do razglasitve epidemije še niso
zapadle v plačilo.
(2) Za dolžnika iz prejšnjega odstavka se šteje gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali zadruga, ustanovljena po zakonu o
zadrugah, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
(3) Dolžnik iz prejšnjega odstavka naslovi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge
pogodbe najkasneje v treh mesecih po preklicu epidemije.
(4) V vlogi iz prejšnjega odstavka dolžnik ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in
druge obvezne dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije, ne more
zagotavljati pravočasnega poplačila obveznosti po kreditni ali drugi pogodbi, ker bi takšno poplačilo
lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bilo ogroženo nemoteno izvajanje poslovnega
procesa ter v ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije in izjavo, da ima
na dan 31. december 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih obveznih dajatev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek dolžniku ni potrebno priložiti opisa poslovnega položaja in podati
utemeljitve, če opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se
opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove. V tem primeru dolžnik v
vlogi navede vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.

81. člen
(odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb)
(1) Javni sklad, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni sklad), ki
preko javnih razpisov ali javnih pozivov izvaja kreditiranje, lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila
obveznosti iz kreditne pogodbe za največ 12 mesecev, če posamezne obveznosti iz kreditne
pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, še niso zapadle v plačilo.

(2) Kreditojemalec naslovi na javni sklad vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe
najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije. V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi
okoliščin, povezanih s posledicami epidemije, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po
kreditni pogodbi.
(3) Javni sklad in kreditojemalec se z aneksom h kreditni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga
plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, vendar največ za 12 mesecev. Odlog plačila lahko javni sklad
izvede ne glede na določbe javnega razpisa ali javnega poziva, po katerem je bil kredit dodeljen.
Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja
odloga.
(4) Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se
podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na
izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo. Po izteku obdobja odloga plačila
naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami aneksa h kreditni pogodbi z amortizacijskim
načrtom, ki je priloga aneksa h kreditni pogodbi.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se lahko javni sklad in kreditojemalec sporazumno
dogovorita drugače.
(6) Za veljavnost in učinke odloga plačila po tem členu, se razen sklenitve aneksa iz tretjega odstavka
tega člena ne zahteva nobeno dodatno dejanje javnega sklada, ki izvede ukrep po tem zakonu, ali
njegovih kreditojemalcev ali njihovih porokov, ne glede na drugačne določbe v kreditni pogodbi ali
zakonih, ki se uporabljajo v zvezi s plačilom obveznosti iz kreditne pogodbe.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko javni sklad kreditojemalcem, ki so bili v zamudi z
izpolnjevanjem svojih obveznosti že pred razglasitvijo epidemije, vendar ne več kot 90 dni, na podlagi
vloge za reprogram kreditne pogodbe, zapadle neporavnane obveznosti reprogramira tako, da se
poveča višina posameznih obrokov.
5. Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13)

27. člen
(pravica do namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno
varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti)
(1) Registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko pod pogoji tega zakona za svoje verske
uslužbence, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in jim je
poklic verskega uslužbenca edini poklic, na podlagi njihovega pooblastila in v njihovem imenu
zaprosijo za pridobitev pravice do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za
pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost od
osnove najmanj v višini 48 odstotkov 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). Te pravice ne morejo
pridobiti verski uslužbenci, ki so zaposleni na podlagi določb 22. do 25. člena tega zakona. (delno
razveljavljen)
(2) Duhovniki in redovniki imajo pravico do namenske državne finančne pomoči iz prejšnjega
odstavka, tudi če so s cerkvijo ali drugo versko skupnostjo v razmerju, ki nima vseh elementov
delovnega razmerja. Država lahko plačuje pomoč iz prejšnjega odstavka za duhovnike, ki imajo vsaj
srednjo izobrazbo, in za redovnike, ki imajo obljube uboštva, celibata ter pokorščine. Drugi verski

uslužbenci imajo to pravico le, če imajo s cerkvijo ali drugo versko skupnostjo sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi, ki verskemu uslužbencu zagotavlja plačo.
(3) Na podlagi pridobljenega pooblastila in prejetih sredstev morajo registrirane cerkve in druge verske
skupnosti za verske uslužbence iz prvega in drugega odstavka tega člena plačati prispevke v skladu s
predpisi, ki urejajo plačilo prispevkov za socialno varnost. Nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo
porabe izvajajo Računsko sodišče Republike Slovenije in drugi pristojni organi.
(4) Država pri zagotavljanju pravice iz prejšnjega odstavka tega člena upošteva razumno sorazmerje
med številom verskih uslužbencev in številom pripadnikov registrirane cerkve ali druge verske
skupnosti, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Razumno
sorazmerje je izpolnjeno, če je ugotovljeno razmerje vsaj 1.000 pripadnikov registrirane cerkve ali
druge verske skupnosti na enega verskega uslužbenca te cerkve ali druge verske skupnosti. Cerkve
in druge verske skupnosti število svojih pripadnikov dokazujejo z verodostojnimi podatkovnimi viri,
med drugim lahko predlagajo tudi uporabo podatkov zadnjega popisa prebivalstva.
(5) Šteje se, da je pogoj razumnega sorazmerja za enega verskega uslužbenca izpolnjen tudi v
primeru, ko registrirana cerkev ali druga verska skupnost ne more izkazati zahtevanega števila
pripadnikov iz prejšnjega odstavka, vendar dokaže, da je na območju Republike Slovenije delovala
vsaj 80 let pred uveljavitvijo tega zakona.
6. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00,
47/15, 31/18 in 152/20 – ZZUOOP)

14.b člen
CRPP je zbirka podatkov eZdravja o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.

-

CRPP vsebuje naslednje podatke o pacientih iz prejšnjega odstavka:
povzetek podatkov o pacientu in
pacientovo zdravstveno dokumentacijo iz prvega odstavka 1.a člena tega zakona.

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.
Povzetek podatkov o pacientu iz prve alinee drugega odstavka tega člena vsebuje
naslednje osnovne podatke o pacientu:
1.
pacientove identifikacijske in statusne podatke:
a) osebno ime;
b) državljanstvo;
c) naslov stalnega in začasnega prebivališča;
č) spol;
d) EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO;
e) ZZZS številka zavarovane osebe;
f) CRPP identifikacijska številka pacienta;
g) podatki o zdravstvenem zavarovanju (obveznem in prostovoljnem);
h) Zakonski stan, če je potreben za uveljavljanje pravic pacienta iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja ali za samo zdravstveno oskrbo;
i)
izobrazba;

delo in delovno mesto, če je to potrebno za uveljavljanje pravic pacienta iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja ali za samo zdravstveno oskrbo;
k) kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov);
l)
podatki o osebnem zdravniku:
- o izvajalcu, pri katerem dela osebni zdravnik;
- o osebnem zdravniku (osebno ime, telefonska številka in elektronski naslov pri izvajalcu,
številka zdravstvenega delavca);
- datum izbire osebnega zdravnika;
- datum prekinitve izbire osebnega zdravnika;
m) podatki o zdravstvenem delavcu, ki pacienta obravnava (osebno ime, telefonska številka in
elektronski naslov pri izvajalcu, številka zdravstvenega delavca);
n) podatki o družinskih članih, o osebah, ki jih določi pacient, njegovem zdravstvenem
pooblaščencu, rejniku, skrbniku in drugih zakonitih zastopnikih, če so potrebni za
uveljavljanje pravic:
- osebno ime;
- EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO;
- ZZZS številka zavarovane osebe;
- naslov stalnega in začasnega prebivališča;
- razmerje do pacienta;
- kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov);
o) podatek o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti;
p) podatek o pisnih izjavah volje pacienta na podlagi zakona, ki ureja pacientove pravice:
- o določitvi, izključitvi ali omejitvi oseb, ki so upravičene odločati o njegovi zdravstveni
oskrbi;
- o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne dovoljuje, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil
sposoben dati veljavne privolitve;
- o določitvi oseb, ki se za čas življenja ali po njegovi smrti lahko seznanijo z njegovo
zdravstveno dokumentacijo, in oseb, katerim prepoveduje to seznanitev;
r) podatek o pisni izjavi pacienta iz tretjega odstavka 14.c člena;
s) davčno številko pacienta in oseb pod podtočko n) in tretje alinee pod podtočko p) te točke za
namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri njihovem dostopu in posodabljanju podatkov
v CRPP;
pacientove zdravstvene podatke brez časovne omejitve:
a) krvna skupina;
b) alergije in preobčutljivosti;
c) cepljenja;
č) kronične bolezni;
d) medicinski pripomočki, ki so vsajeni v telo;
e) večji medicinski posegi;
f) podatki o invalidnosti;
pacientove zdravstvene podatke s časovno omejitvijo:
a) nosečnost in pričakovan datum poroda, ki sta dostopna v CRPP še 30 dni po tem datumu;
b) zdravstvena stanja in medicinski posegi za zadnjih šest mesecev;
c) zdravila, živila za posebne zdravstvene in prehranske namene, predpisana, prejeta ali izdana
v zadnjih šestih mesecih;
č) medicinski pripomočki, izdani v zadnjih šestih mesecih.
j)

2.

3.

14.c člen
Uporabniki podatkov CRPP so izvajalci, ki za namene iz tretjega odstavka prejšnjega člena obdelujejo
podatke iz CRPP.

Obdelava podatkov iz CRPP pri izvajalcih v Republiki Sloveniji je dopustna brez privolitve pacienta, pri
izvajalcih v tujini pa na podlagi privolitve pacienta. Pacient lahko da privolitev ustno, z dejanjem
oziroma ravnanjem, iz katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno.
Pacient ima pravico s pisno izjavo prepovedati vpogled v povzetek podatkov o pacientu. Prepoved se
lahko poda za izvajalca ali državo izvajalca. Dodatne možnosti prepovedi za določena zdravstvena
stanja in medicinske posege lahko določi minister, pristojen za zdravje, na pobudo Komisije za
medicinsko etiko.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ni mogoča za naslednje podatke:
osebno ime;
EMŠO;
ZZZS številka zavarovane osebe;
podatek o pisnih izjavah volje pacienta pod podtočko p) 1. točke četrtega odstavka prejšnjega
člena;
podatek o pisni izjavi pacienta iz prejšnjega odstavka;
podatek o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti.
14.č člen
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;
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.
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 pridobivajo podatke iz podtočk j), k), l), kontaktne podatke iz podtočke n), podatke
iz podtočk p) in r) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena od pacienta z njegovo privolitvijo.

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.
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.
Priloga 1 in Priloga 2 sta priloženi kot ločeni prilogi predloga zakona.
7. Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)

38. člen
(pogoji za vpis)
V visokošolski študij prve stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.
V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše
tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature.
Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz prejšnjega
odstavka se določita s študijskim programom.
V študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu se lahko vpiše tudi, kdor je opravil
poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
določenem s študijskim programom.
S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma
psihofizične sposobnosti.
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne
izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, izkazuje pa izjemno
umetniško nadarjenost.
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16)
38. člen

Izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda iz prvega in drugega odstavka
spremenjenega 14. člena zakona, agencija preveri pri obstoječih visokošolskih zavodih pri prvem
naslednjem podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda, vendar ne prej kot v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.

9. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20
– ZIUZEOP in 142/20)

57. člen
Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:
1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega odstavka 18. člena tega zakona;
2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;
3. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega zakona;
4. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona;
5. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega
zakona,
6. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24. členom tega zakona;
7. če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega
zakona;
8. če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom s svetovanjem iz 31. člena tega
zakona;
9. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega zdravstvenega pregleda iz 31. člena
tega zakona;
10. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom iz 32. člena tega zakona;
11. če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen pri zdravstveno higienskem pregledu;
12. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
13. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
14. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona.
Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z globo od 400 do 4.000
eurov starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek, če je to neposredna posledica opustitve starševske
skrbi ali obveznosti skrbnika.

10. Zakon 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).

17. člen
(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.
(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko predpiše globa v razponu:
za posameznika od 40 do 5.000 eurov;
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od
200 do 150.000 eurov;
za pravno osebo od 200 do 250.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 400 do 500.000 eurov;

-

za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v državnem
organu ali v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 10.000 eurov.

(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko predpisana za posameznika v določenem
znesku od 40 do 2.000 eurov, za odgovorno osebo v določenem znesku od 40 do 5.000 eurov, za
samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v
določenem znesku od 200 do 75.000 eurov, za pravno osebo v določenem znesku od 200 do 125.000
eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, pa v določenem znesku od 400 do 250.000 eurov.
(4) Za prekrške s področja davkov, trošarin in carin ter javnega naročanja se lahko z zakonom
predpiše globa v večkratniku ali v odstotku od davka, trošarine ali carine, ki bi jo bilo treba plačati, ali
od vrednosti predmeta oziroma naročila, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena v
skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi prekrška, ne sme biti višja od najvišjega
zneska, določenega z drugim, tretjim oziroma šestim odstavkom tega člena.
(5) Za prekrške s področja varstva konkurence ter s področja trga z električno energijo ali zemeljskim
plinom se lahko za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, z zakonom predpiše globa v višini do deset odstotkov njihovega
letnega prometa ali njihovega letnega prometa s podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Za
določitev globe v skladu s tem odstavkom se ne uporabljajo določbe drugega, tretjega in šestega
odstavka tega člena.
(6) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja varstva naravnih bogastev, okolja in
ohranjanja narave, s področja varstva kulturne dediščine, s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s
področja socialnega varstva, s področja davkov, trošarin, carin, financ, javnega naročanja, varstva
konkurence, državnih blagovnih rezerv in omejevalnih ukrepov za posamezne prekrške, katerih
narava je posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti,
trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena.
(7) Z zakonom se lahko za posameznika, za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno,
predpiše dvakrat višja globa od tiste, ki je predvidena v drugem odstavku tega člena.
(8) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa v določenem znesku:
za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od
100 do 30.000 eurov;
za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 eurov;
za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v samoupravni
lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov.
(9) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če so
plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne lokalne
skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški.
Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in
pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so
prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.

