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DRŽAVNI ZBOR
897. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti 

gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 
COVID-19 (ZDLGPE)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 (ZDLGPE)

Razglašam Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospo-
darstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
28. aprila 2020.

Št. 003-02-3-2020-12
Ljubljana, dne 30. aprila 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI 

GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC 
EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE)

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se določa ukrep zagotovitve dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19).

(2) S tem zakonom se zaradi omilitve posledic COVID-19 
za gospodarstvo in javne finance spreminjajo in dopolnjujejo 
določbe:

1. Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list 
RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki);

2. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list 
RS, št. 57/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o preprečevanju 
zamud pri plačilih);

3. Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 
8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih skladih);

4. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021).

(3) S tem zakonom se določa tudi začasni ukrep za 
omilitev posledic epidemije na področju Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

II. DEL 
UKREP ZA ZAGOTOVITEV DODATNE  

LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU

2. člen
(namen ukrepa)

Namen ukrepa je zagotoviti potrebno likvidnost sloven-
skemu gospodarstvu za omilitev posledic COVID-19 in pre-
prečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, 
zavarovanimi s poroštvom Republike Slovenije, ki z namenom 
varovanja finančne stabilnosti zagotovi ustrezno pokritje kredi-
tnega tveganja bank.

3. člen
(predmet ukrepa)

Predmet ukrepa je interventni ukrep poroštva Republike 
Slovenije bankam ali hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji, ali podružnicam bank države članice, ki imajo sedež 
v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančni-
štvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka), za zadolževanje kre-
ditojemalcev.

4. člen
(subjekti ukrepa)

(1) Za kreditojemalca iz prejšnjega člena se šteje vsaka 
pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in ki se v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško 
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za 
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne 
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in 
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
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upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU) uvršča med mikro, 
majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v Republiki Slo-
veniji (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za kreditojemalca po 
tem zakonu ne šteje kreditna in druga finančna institucija, kot 
je opredeljena v zakonih, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo 
ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

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 na-
slednje pogoje:

a) sklenjene so po 12. marcu 2020 in najkasneje do 
31. decembra 2020;

b) ročnost kredita ne presega petih let;
c) kredit je namenjen izključno financiranju osnovne de-

javnosti kreditojemalca, in sicer financiranju novih ali dokon-
čanju 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 po-
sameznega 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 obvezno-
sti 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 podje-
tje 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 likvidno-
stnimi 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 boni-
tetnih 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. novem-
bra 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 oprede-
ljene 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 situ-
aciji, 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 več-
stranskega 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 odstav-
kov 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.

6. člen
(omejitev trajanja in višina poroštva)

(1) Trajanje posameznega poroštva ne sme presegati 
ročnosti kredita, vključno z morebitnimi naknadnimi podaljšanji, 
v zvezi s katerim je bilo dano.

(2) Višina poroštva za posamezen kredit znaša:
a) 70 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skla-

dno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja;
b) 80 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se 

skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, majhna ali 
srednja podjetja.

(3) Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republi-
ke Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika 
Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji.

(4) V primeru postopnega zmanjševanja obveznosti kredi-
tojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok Republika 
Slovenija, se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost Republike 
Slovenije kot poroka.

7. člen
(značilnosti poroštva Republike Slovenije)

(1) Republika Slovenija kot porok odgovarja banki za 
izpolnitev obveznosti kreditojemalcev iz 4. člena tega zakona, 
ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, pri čemer Republika 
Slovenija poroštveno obveznost izpolni skladno z 9. členom 
tega zakona.

(2) Skupni znesek glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v 
skladu s tem zakonom in za katere velja poroštvo Republike 
Slovenije, ne presega 2.000.000.000 eurov.

(3) Poroštvo po tem zakonu je nepreklicno, brezpogojno 
in se unovči na prvi pisni poziv banke. Za poroštvo iz tega 
člena veljajo omejitve iz tega zakona in točke 3.2 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 in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir), ki se podrobneje določijo 
z uredbo iz 17. člena tega zakona.

(4) Republika Slovenija s tem zakonom pooblašča SID – 
Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: SID banka), da v njenem imenu in za njen račun 
opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremlja-
njem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regre-
snih terjatev, ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje 
pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila 
kredit. Posli unovčevanja poroštev predstavljajo zlasti prejem in 
pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno 
kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka 
in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za 
izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za 
finance, v izplačilo poroštva.

(5) Provizija za poroštvo po tem zakonu se ne obračunava 
in ne plačuje.
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8. člen
(jamstvena premija)

(1) Letna premija za poroštvo Republike Slovenije breme-
ni kreditojemalca in se določi na naslednji način:

a) če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU 
uvršča med mikro, mala in srednja podjetja:

– za prvo leto 25 bazičnih točk;
– za drugo in tretje leto 50 bazičnih točk;
– za četrto in peto leto 100 bazičnih točk;
b) če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU 

uvršča med velika podjetja:
– za prvo leto 50 bazičnih točk;
– za drugo in tretje leto 100 bazičnih točk;
– za četrto in peto leto 200 bazičnih točk.
(2) Bazična točka iz prejšnjega odstavka pomeni 1/100 

odstotne točke višine neodplačane glavnice kredita v relevan-
tnem trenutku.

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: do-
godek neplačila), SID banki ponudi v odkup svojo terjatev 
do kreditojemalca v višini neplačanega nominalnega zneska 
glavnice posameznega kredita, v delu, ki je zavarovan s po-
roštvom 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 obve-
znosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Repu-
blike 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 Re-

publike Slovenije se upošteva srednjeročna strategija upravlja-
nja 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 od-
kupu kredita se določijo s pogodbo, ki jo skleneta SID banka 
in banka.

(5) SID banka oziroma Republika Slovenija izdata obve-
znice na podlagi tega člena na podlagi mnenja posebne ko-
misije, 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 pred-
hodnem mnenju Banke Slovenije izda uredbo, v kateri predpiše 
merila, pogoje in kriterije, skladno s katerimi se obveznice, iz-
dane 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 izpolnje-
vanjem pogojev za izdajo poroštva po tem zakonu.

(3) Banka SID banki za primer unovčenja poroštva po-
sreduje 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 raz-
vidno, 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.

11. člen
(evidenca in poziv SID banke za unovčenje poroštva)
(1) SID banka vodi evidenco vseh kreditnih pogodb, ki so 

sklenjene v skladu s tem zakonom in vseh prejetih formalno 
popolnih zahtevkov bank za unovčenje poroštva ter spremlja 
porabo poroštvene kvote iz tega zakona. O vsakem prejetem 
zahtevku banke nemudoma z elektronskim sporočilom obvesti 
ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno po-
polnega zahtevka banke, le-tega SID banka skupaj s svojim 
pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za finance.

(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– polni naziv banke;
– polni naziv kreditojemalca;
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in z 

navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti;
– izjavo SID banke, da je pozvani znesek preverjen in 

skladen s kreditnimi in poroštvenimi pogoji;
– datum roka plačila;
– transakcijski račun banke;
– številko sklica za plačilo.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolne-

ga zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska 
za izplačilo poroštva s strani SID banke, v roku iz tretjega od-
stavka 10. člena tega zakona izvrši plačilo potrjenega zneska 
ali banki v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega zakona 
izroči v primeru mikro, majhnih ali srednjih podjetij obveznice 
Republike Slovenije, v primeru velikih podjetij pa obveznice SID 
banke, oboje v protivrednosti potrjenega zneska za izplačilo 
poroštva.

12. člen
(nadomestilo za izvajanje poslov v imenu in za račun 

Republike Slovenije)
SID banki pripada mesečno nadomestilo v višini, ki pokri-

va stroške izvajanja vseh poslov SID banke v zvezi s poroštvi 
po tem zakonu in se podrobneje uredi v pogodbi med Republi-
ko Slovenijo in SID banko. Republika Slovenija plačuje nado-
mestilo najkasneje v desetih delovnih dneh po preteku meseca, 
ki sledi mesecu, za katerega je bilo obračunano nadomestilo.

13. člen
(izterjava in upravljanje terjatev iz kreditov)

(1) Za izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih 
poroštev v imenu Republike Slovenije ter za upravljanje pre-
vzetih terjatev je odgovorna SID banka, izterjava in upravljanje 
pa se lahko izvaja preko banke, ki je prejela poroštvo za unov-
čeno ali preneseno terjatev. Banka mora pri izterjavi terjatev iz 
naslova unovčenih poroštev in upravljanju posameznih terjatev 
ravnati kot dober gospodar in strokovnjak ter vsak izterjani 
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znesek regresa ali prejetih plačil sorazmerno prevzetemu tve-
ganju prenakazati Republiki Sloveniji. SID banka spremlja in 
nadzoruje postopke izterjave in upravljanja teh terjatev in z 
bankami v imenu in za račun Republike Slovenije sodeluje pri 
pomembnejših odločitvah v postopku izterjave ali upravljanja 
terjatve. SID banka lahko izvede izterjavo unovčenega poro-
štva neposredno od dolžnika v primeru, da je taka izterjava po 
oceni SID banke hitrejša ali bolj ekonomična od tiste, ki bi jo 
sicer vodila banka.

(2) Če je nad kreditojemalcem uveden postopek zaradi 
insolventnosti ali postopek likvidacije, mora banka obvestiti SID 
banko o vsaki terjatvi, ki jo prijavi v postopku, oziroma o začet-
ku postopka najpozneje 14 dni pred iztekom roka za prijavo 
terjatev. SID banka pošlje Državnemu odvetništvu Republike 
Slovenije, najpozneje deset dni pred iztekom roka za prijavo 
terjatev oziroma potencialnih terjatev, popolno dokumentacijo, 
ki izkazuje obstoj in višino terjatve oziroma potencialne terjatve 
Republike Slovenije.

14. člen
(omejitve kreditojemalcu)

Za kreditojemalca, ki mu je banka odobrila kredit, ki 
je deležen ukrepov po tem zakonu, velja za čas od vložitve 
vloge za kredit do prenehanja pravice banke do uveljavljanja 
pravice do poroštva prepoved izplačila dobička, nagrad za 
poslovno uspešnost članom poslovodstva, nakupa lastnih 
delnic ali lastniških deležev ter izplačevanja drugih finanč-
nih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali 
lastnikov. Banka opozorilo o prepovedi izplačil v skladu s 
prejšnjim stavkom za primer odobrenega poroštva vključi v 
kreditno pogodbo.

15. člen
(prenehanje poroštva)

(1) Poroštvo, izdano na podlagi tega zakona, preneha, če:
a) je bila kreditna pogodba sklenjena v nasprotju s pogoji 

iz tega zakona in so kršitve nastale na strani banke,
b) banka ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal 

lažne podatke, ali
c) banka ne obvesti SID banke o začetku postopka zaradi 

insolventnosti ali postopka likvidacije kreditojemalca najpozne-
je 14 dni pred iztekom roka za prijavo terjatev.

(2) V primeru že unovčenega poroštva mora banka vr-
niti vse zneske, ki so ji bili izplačani, z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema plačila poroštva do dneva vračila.

(3) V primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena ban-
ka do kreditojemalca vzpostavi regresni zahtevek.

(4) Vse določbe glede prenehanja poroštva po tem členu 
veljajo tudi v primeru izročitve obveznic Republike Slovenije 
in SID banke. Obveznost iz naslova obveznic ne preneha. 
Republiki Sloveniji in SID banki je banka dolžna vrniti znesek, 
enak obveznosti izdajatelja obveznice, z zamudnimi obrestmi 
od dneva izročitve obveznice.

16. člen
(položaj terjatev iz naslova poroštva)

Regresne terjatve Republike Slovenije do kreditojemal-
cev iz naslova unovčenja poroštev in terjatve bank iz naslova 
kreditnih obveznosti imajo v delu, v katerem predstavljajo ne-
zavarovane terjatve, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prene-
hanje, status prednostnih terjatev, kot jih opredeljuje zakon, ki 
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilno prenehanje.

17. člen
(izdaja podzakonskega akta)

Podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem določb tega 
interventnega ukrepa, zlasti v zvezi z omejitvami poroštva, 

načinom izpolnitve poroštvene obveznosti, unovčevanjem in 
izterjavo poroštva, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom 
in načinom izvajanja pooblastila SID banki, se določijo z ured-
bo, ki jo izda Vlada Republike Slovenije.

III. DEL 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

1. Zakon o slovenski izvozni in razvojni banki

18. člen
V Zakonu o Slovenski izvozni in razvojni banki se v 

11. členu v napovednem stavku prvega odstavka za besedi-
lom »ugotovljene tržne vrzeli« dodata vejica in besedilo »med 
katere sodijo tudi ciklične vrzeli«.

19. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Član uprave SID banke mora izpolnjevati pogoje, 

določene z zakonom, ki ureja bančništvo.«.

20. člen
V 18. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člane nadzornega sveta SID banke imenuje Vlada 

Republike Slovenije, in sicer šest na predlog ministra, pristoj-
nega za finance, in enega na predlog ministra, pristojnega za 
gospodarstvo.«.

2. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

21. člen
V Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih se v 26. čle-

nu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec zagotavlja obvezni večstranski pobot 

skladno z urnikom večstranskega pobota, ki ga sprejme direk-
tor AJPES, vendar najmanj enkrat mesečno.«.

3. Zakon o javnih skladih

22. člen
V Zakonu o javnih skladih se v 22. členu drugi odstavek 

spremeni, tako da se glasi:
»(2) Če direktor umre, poda odstopno izjavo, postane 

poslovno nesposoben, je razrešen iz krivdnih razlogov ali mu 
poteče mandat, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja no-
vega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzor-
nega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar največ 
za 12 mesecev. V času, ko član nadzornega sveta opravlja 
funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.«.

4. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021

23. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2020 in 2021 se v 2. členu v drugem odstavku na koncu 
31. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 32. toč-
ka, ki se glasi:

»32. »postavke COVID-19« so tiste postavke, razvrščene 
v podprogram 230401 – Sredstva za financiranje epidemije 
COVID-19, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za finan-
ciranje vseh stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: postavke COVID-19).«.

24. člen
V 22. členu se v 1. točki besedilo »2018 in 2019« nado-

mesti z besedilom »2020 in 2021«, v 2. točki pa se besedilo 
»za leto 2018 in za leto 2019« nadomesti z besedilom »za leto 
2020 in za leto 2021«.
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25. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedilom »podpro-

gramu 030104 – Predsedovanje Svetu EU« dodata vejica in 
besedilo »s, na in med postavkami COVID-19«.

26. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedilom »podpro-

gramu 030104 – Predsedovanje Svetu EU« dodata vejica in 
besedilo »s, na in med postavkami COVID-19«.

27. člen
V 28. členu se v drugem odstavku za 5. točko doda nova 

5.a točka, ki se glasi:
»5.a na, s in med postavkami COVID-19 v podprogramu 

230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19;«.

28. člen
V 44. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od-

stavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na četrti odstavek 68. člena ZJF lahko 

upravljavec sredstev sistema EZR države daje dolgoročna 
posojila za obdobje do treh let, za namen izvajanja projektov, 
financiranih iz sredstev EU.«.

29. člen
V 48. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Poleg zadolževanja za namene prvega odstavka 

tega člena se lahko država v letu 2020 dodatno zadolži za 
namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19. Naj-
večji obseg dodatne zadolžitve za ta namen ne sme presegati 
razlike med izdatki, ki so bili načrtovani v sprejetem proračunu 
države, in najvišjim obsegom izdatkov za državni proračun, 
ki ga je državni zbor določil s sprejemom spremembe okvira 
za državni proračun za leto 2020 v skladu s prvim odstavkom 
13. člena ZFisP.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

30. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»48.a člen
(prerazporeditev pravic porabe na postavko COVID-19)

Ministrstvo pravice porabe iz dodatne zadolžitve po še-
stem odstavku prejšnjega člena samostojno prerazporedi na 
postavko COVID-19, v okviru podprograma 230401 – Sredstva 
za financiranje epidemije COVID-19.«.

31. člen
V 50. členu se v prvem odstavku znesek »800.000.000 eu-

rov« nadomesti z zneskom »2.800.000.000 eurov«.

32. člen
V 54. členu se v drugem odstavku v prvi alineji znesek 

»589,11 eura« nadomesti z zneskom »623,96 eura«.

33. člen
Za 67. členom se dodajo novi 67.a, 67.b in 67.c člen, ki 

se glasijo:

»67.a člen
(izkazovanje izdatkov v proračunu države za epidemijo)

(1) Zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 
epidemija) se v proračunu zagotavljajo sredstva za financiranje 
ukrepov, sprejetih za omilitev posledic epidemije.

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka se v politiki 23 – 
Intervencijski programi in obveznosti, izkazuje glavni program 
2304 – Sredstva za financiranje epidemij, znotraj navedenega 

glavnega programa pa podprogram 230401 – Sredstva za 
financiranje epidemije COVID-19.

(3) Sredstva za financiranje epidemije se na podprogramu 
230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 upora-
bljajo izključno za namene, povezane z epidemijo.

67.b člen
(odpiranje novih postavk COVID-19)

Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega zakona ministr-
stvo, na predlog neposrednega uporabnika, med letom odpira 
nove postavke COVID-19.

67.c člen
(neuporaba določb ZJF)

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF-H) se državni pro-
gram razvojnih politik iz 9.a člena ZJF in srednjeročna fiskalna 
strategija iz 9.č člena ZJF v letih 2020 in 2021 ne predložita 
vladi v sprejetje.

(2) Ne glede na drugi odstavek 6. člena ZJF-H se napo-
vedi izdatkov po programski klasifikaciji na ravni podprograma 
za tekoče leto in naslednja tri leta iz 9.c člena ZJF v letih 2020 
in 2021 ne pripravijo.

(3) Ne glede na prvi odstavek 9.g člena ZJF Fiskalni svet 
v analizi ne upošteva makroekonomskih agregatov in napovedi 
prejemkov in izdatkov za leti 2020 in 2021.«.

IV. DEL 
ZAČASNI UKREP

34. člen
(najemnine)

(1) Ne glede na določbo 62. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se 
najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti 
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupno-
sti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni 
opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je 
bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Sloveni-
je, to je od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve 
epidemije te nalezljive bolezni, 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 izvrše-
vanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ob upošteva-
nju pogojev iz točke 3.1 Začasnega okvira:

– 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 naje-
mnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira, ne sme preseči 
800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v 
sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je na-
jemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov. Vsi navedeni zneski 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 sme preseči ome-
jitev, določenih v prejšnji alineji;

– ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve 
pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splo-
šno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe 
relevantnih aktov Evropske komisije.
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V. DEL 
PREHODNE DOLOČBE ZAKONA O SPREMEMBAH  

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE  

ZA LETI 2020 IN 2021

35. člen
(prenos proračunskih postavk in preknjižb izdatkov  

na področju Zakona o izvrševanju proračunov  
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021)

(1) Proračunske postavke z oznako COVID-19, na kate-
rih se do uveljavitve tega zakona zagotavljajo pravice porabe 
za financiranje omilitve epidemije, se v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona prenesejo v podprogram 230401 – Sredstva za 
financiranje epidemije COVID-19.

(2) Pravice porabe, ki so se do uveljavitve tega zakona 
zagotavljale za financiranje omilitve epidemije, se v 30 dneh 
po uveljavitvi tega zakona prenesejo na postavke COVID-19 
v podprogram 230401 – Sredstva za financiranje epidemije 
COVID-19.

(3) Vsi izdatki, ki so nastali za financiranje omilitve epi-
demije v proračunu države pred uveljavitvijo tega zakona, se 
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona preknjižijo na postavke 
COVID-19 v podprogramu 230401 – Sredstva za financiranje 
epidemije COVID-19.

36. člen
(vključitev imetnikov podračunov v sistem  

enotnega upravljanja)
Vsi imetniki podračunov v sistemu EZR države, ki še niso 

vključeni v sistem enotnega upravljanja sredstev EZR države, 
se vanj vključijo osmi dan po uveljavitvi tega zakona.

37. člen
(nakazilo razlike povprečnine)

Razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 od 1. januarja 
2020 do uveljavitve tega zakona, ki je izračunana ob upošte-
vanju povprečnine v višini 623,96 eura in povprečnine v višini 
589,11 eura, se občinam nakaže v zadnjem tednu meseca 
maja 2020.

VI. DEL 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

38. člen
(rok za izdajo podzakonskega akta)

Vlada Republike Slovenije izda podzakonski akt iz šeste-
ga odstavka 9. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

39. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije spremembo, dopolnitev ali podalj-
šanje veljavnosti ukrepov iz tega zakona v celoti ali v njegovih 
posamičnih delih v primeru sprememb ali dopolnitev relevan-
tnih določb Začasnega okvira ali če oceni, da to utemeljujejo 
spremenjene razmere.

Št. 300-01/20-10/46
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1120-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

898. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni 
zbor na seji 30. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII)

I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o 

Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omi-
litev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII) 
ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega 
odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-

lu: Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel 
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omi-
litev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII; 
v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vla-
da) je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim 
odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predla-
gala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti go-
spodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Repu-
blike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati 
o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, 
varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z 
določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na 
predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referen-
duma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih 
za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic 
naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja za-
kona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, 
da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat 
odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvesti-
la o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora vsebovati 
razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.

ZDLGPE, glede katerega je Vlada v skladu z drugim od-
stavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a členom 
ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o nedo-
pustnosti zakonodajnega referenduma, odpravlja posledice 
naravne nesreče epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19; v nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19) in 
predlaga omilitev njenih posledic za slovensko gospodarstvo. 
V skladu z 8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in dru-
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gimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za naravno nesrečo 
šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob kon-
cu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na 
območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, 
na katere meji Republika Slovenija, v marcu in aprilu 2020 pa 
se virus razširja tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, ki 
jih je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epidemije 
COVID-19. Vsi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 pred-
stavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na 
območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo posledice na 
področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, izpolnjevanja 
davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin oziroma na 
vseh ravneh družbe.

Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika Slo-
venija ob izbruhu epidemije COVID-19 in ki zahtevajo takoj-
šen odziv države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo 
o tem, da predvidene posledice te epidemije niso primerljive 
z nobenim dogodkom v zgodovini po drugi svetovni vojni, 
gospodarske in socialne posledice pa svetovni viri primerjajo 
z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo iz leta 
1929, ki se je iz Združenih držav Amerike razširila na cel svet. 
Izjemnost razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih 
gibanj, na primer Mednarodni denarni sklad Republiki Slove-
niji napoveduje padec rasti bruto družbenega proizvoda za 
osem odstotkov v letu 2020, prav tako druge institucije, ki se 
ukvarjajo z napovedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo 
konkretno upočasnitev gospodarske rasti oziroma padec bru-
to družbenega proizvoda. Vse navedeno pa posledično, za-
radi zastoja gospodarskih dejavnosti, ki so posledica odlokov 
Vlade, s katerimi so se določali ukrepi za zagotovitev javnega 
zdravja, pričakovano v najkrajšem času povzroči socialne 
stiske in tudi posledice na drugih področjih življenja. Na drugi 
strani pa je treba zagotoviti tudi, da bodo do nujnih pomoči 
upravičeni le tisti, za katere se bo naknadno izkazalo, da jih 
je epidemija COVID-19 prizadela v taki meri, da jim bo pomoč 
dejansko pripomogla k preživetju tako v gospodarskem kot 
socialnem pomenu besede.

ZDLGPE predstavlja pravno podlago za ukrep poroštva 
Republike Slovenije za najem bančnih kreditov, s katerim se 
zagotavlja potrebna likvidnost slovenskemu gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 in s tem preprečuje huj-
ša gospodarska škoda, ki bi lahko nastala. Z zagotavljanjem 
nujne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu se hkrati zago-
tavlja zadostna srednjeročna likvidnosti v bančnem sistemu 
in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri uporabljenega 
fiskalnega prostora proračuna Republike Slovenije.

ZDLGPE tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo omo-
gočena takojšnja in učinkovita zagotovitev odprave posledic 
naravne nesreče v Republiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot 
tudi gospodarstvo.

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZDLGPE 
nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 
drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije raz-
pis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni 
zakon predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev od-
prave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega 
odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije.

Št. 300-01/20-10/47
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EPA 1120-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

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

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah 

Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, 
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami  

za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bo-
lezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. aprila 2020.

Št. 003-02-3-2020/13
Ljubljana, dne 30. aprila 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, 
UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI 
ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA 

NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(ZZUSUDJZ-A)

1. člen
V 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. 36/20) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(obravnava prepozne vloge)

Ne glede na tretji odstavek 121. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US) sodišče 
obravnava in odloča o vlogi, predlogu, izjavi, ugovoru, drugem 
procesnem dejanju ali predloženi listini, tudi če je stranka 
zamudila rok ali izostala z naroka v času trajanja ukrepov iz 
razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe 
SARS-CoV-2 (COVID-19), in sodišče odločitve še ni sprejelo. 
Stranka mora ob vložitvi vloge, predloga, izjave, ugovora, opra-
vi drugega procesnega dejanja ali predložitvi listine izkazati tudi 
razlog za zamudo roka ali za izostanek z naroka.«.

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(nenujne sodne zadeve)

Ne glede na prvi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih 
sodišča opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v 
zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o sodi-
ščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu z odredbami predse-
dnika Vrhovnega sodišča, izdanimi na podlagi prvega odstavka 
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prejšnjega člena, če sodišča lahko zagotavljajo opravo teh 
dejanj v skladu s pogoji, ki jih določi predsednik Vrhovnega 
sodišča na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o 
sodiščih, in tako da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno 
zdravje in življenje ljudi. Na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi 
listini, ki se priloži sodnemu pisanju, ki se vroči v skladu s tem 
členom, sodišče stranko opozori na začetek teka roka v skladu 
z 2. členom tega zakona.«.

3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov dru-

gi stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek se ustne 
obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, 
stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo 
tudi v zadevah, ki niso nujne, če se zaradi tega ne širi virusna 
okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, 
stranke ali drugega udeleženca.«.

4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen
(vročanje v nenujnih zadevah)

(1) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki 
jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku treba vročiti osebno, se v upravnih zadevah, ki niso 
nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v 
elektronski predal naslovnika.

(2) Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva 
odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni 
dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali 
drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru 
dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument 
prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko 
po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je 
naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga 
je prejel.

(3) V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep 
ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi 
ponovna vročitev.

(4) Na ovojnici ali na odločbi, sklepu ali drugem doku-
mentu se označi dan odpreme, dan vročitve in začetek teka 
roka v skladu z 2. členom tega zakona. V primeru vročanja v 
elektronski predal se od naslovnika zahteva potrditev prejema 
odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.

(5) Za elektronski predal iz prvega odstavka tega člena se 
šteje elektronski naslov, ki ga je oseba sama navedla v vlogi, 
ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na 
to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora 
izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o 
splošnem upravnem postopku. Vročitev v elektronski predal 
se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom 
vročanja in je s tem soglašala.

(6) V prekrškovnih zadevah, ki niso nujne, se določbe 
tega člena ne uporabljajo.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/20-9/17
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1121-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

900. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembi 
in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni 
zbor na seji 30. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o spremembi  
in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih  

v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2  
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII)

I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o 

Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zade-
vami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII) ni dopustno razpi-
sati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega odstavka 90. čle-
na Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel 
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zade-
vami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII; v nadaljnjem bese-
dilu: ZZUSUDJZ-A).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 
je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstav-
kom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 
– odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala 
sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega re-
ferenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o 
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno-
pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o za-
konih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti 
ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo pr-
vega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade 
sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno 
razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, 
takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni 
svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor 
pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni 
zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi 
Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih 
referenduma ni dopustno razpisati.
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ZZUSUDJZ-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim 
odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a čle-
nom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o 
nedopustnosti zakonodajnega referenduma, varuje ustavno 
pravico do sodnega varstva in zakonitost delovanja upravnih 
organov, tako da omogoča postopno delovanje sodstva po 
nastopu naravne nesreče, v danem primeru epidemije nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: 
epidemija COVID-19). V skladu z 8. členom Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za 
naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.

ZZUSUDJZ-A določa pravno podlago, da lahko sodišča 
tudi v postopkih, ki niso nujni, odločajo in vročajo pisanja, če 
sodišča lahko zagotavljajo opravljanje teh dejanj v skladu s 
pogoji, ki jih predpiše predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o so-
diščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1), 
in tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje 
in življenje ljudi. S tem se omogoči postopna aktivacija sodstva. 
Poleg tega se postopna aktivacija določa tudi za upravne or-
gane. S tem se omogoča postopen začetek delovanja sodstva 
in upravnih organov in ne hipno, kar bi bilo posledično lahko 
tako v škodo strank, še posebej tistih najšibkejših. Poleg po-
stopnega delovanja sodstva omogoča tudi postopno delovanje 
upravnih organov z določitvijo načina delovanja teh organov 
v t.i. nenujnih zadevah. Na drugi strani se s tem prepreči tudi 
nastanek večjih kasnejših obremenitev za sodišča in upravne 
enote, ki bodo morali odločati tudi o vlogah, ki so bile vložene 
pred in med epidemijo COVID 19.

ZZUSUDJZ-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo 
omogočeno, da se že v tem omejenem dvomesečnem obdo-
bju začne tudi v nenujnih zadevah izvajati sodna in upravna 
oblast, pri čemer morajo sodišča in upravne enote še vedno 
zagotavljati vse ukrepe, ki so namenjeni preprečitvi širjenja 
nalezljive bolezni in zagotavljanju zdravja in življenja ljudi pri 
opravi teh dejanj. Določitev začasnega ukrepa, da je mogoče 
vložiti vlogo, predlog, ugovor, izjavo ali drugo procesno dejanje 
oziroma listino tudi po roku v insolvenčnih postopkih, če stranka 
izkaže, da je to neposredno povezano z epidemijo COVID 19, 
pa odpravlja procesno strogost v tem postopku za navedeno 
obdobje in s tem omogoči, da stranka še v razumnem času in 
v primeru tega opravičljivega razloga lahko prepreči nastanek 
zanjo neugodnih posledic v tem postopku.

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZZUSUDJZ-A 
nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 
drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega re-
ferenduma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja zakon o 
nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč 
v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.

Št. 700-01/20-9/18
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EPA 1121-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

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

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih  
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 

njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 28. aprila 2020.

Št. 003-02-3/2020-14
Ljubljana, dne 30. aprila 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV 
EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH 

POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE  
IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP-A)

1. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospo-
darstvo (Uradni list RS, št. 49/20) se v 20. členu v drugem 
odstavku besedilo »na 31. maj« nadomesti z besedilom »do 
31. maja«.

2. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
(pogoji dodelitve državne pomoči)

(1) Ukrepi iz 1., 11. in 13. poglavja tega zakona ter iz 63., 
72., 73. in 74. člena tega zakona se izvajajo 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 in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 
2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir), ob upošte-
vanju naslednjih pogojev:

– do javnih sredstev niso upravičeni subjekti, ki so bili na 
dan 31. decembra 2019 že podjetja v težavah, kot so oprede-
ljena v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L 187, 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško 
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za 
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne 
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);

– skupni znesek javnih sredstev ne sme preseči 
800.000 eurov na posamezno podjetje, ali 120.000 eurov na 
posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, 
ali 100.000 eurov na posamezno podjetje, dejavno na področju 
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. Vsi navedeni zne-
ski morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov 
ali drugih dajatev;
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– javna sredstva, ki so namenjena podjetjem, dejavnim v 
ribištvu in akvakulturi, se ne nanašajo na nobeno vrsto pomoči 
točke (a) do (k) prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, 
str. 45);

– ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve 
pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splo-
šno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe 
relevantnih aktov Evropske komisije;

– skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, 
ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči ome-
jitev, določenih s tem zakonom.

(2) Če skupni znesek javnih sredstev, ki ga prejme veliko 
podjetje, preseže maksimalno vrednost, določeno v drugi alineji 
prejšnjega odstavka, se dodeljevanje javnih sredstev iz podpo-
glavja 1.1 (Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter 
oprostitev plačila prispevkov) in podpoglavja 1.2 (Oprostitev 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za zaposlene, ki delajo) tega zakona, lahko izvaja v skladu s 
točko a) ali b):

a) Javna sredstva za nadomestilo plače in oprostitev 
prispevkov se dodelijo v skladu s točko 3.10 Začasnega okvira 
ob upoštevanju vseh naslednjih pogojev:

– skupni znesek javnih sredstev za nadomestilo plače in 
oprostitev prispevkov ne presega 80 % mesečne bruto plače 
posameznega zaposlenega,

– pomoč je namenjena le za zaposlene, ki bi bili sicer 
odpuščeni zaradi prekinitve ali zmanjšanja poslovanja, ki je 
posledica izbruha COVID-19, in

– delovna razmerja zaposlenih, za katere je dodeljena 
pomoč, se morajo ohraniti v veljavi v celotnem obdobju preje-
manja javnih sredstev.

b) Javna sredstva za nadomestilo plače in oprostitev 
prispevkov se dodelijo v skladu s točko (b) drugega odstavka 
107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, po predhodni 
odobritvi ukrepa s strani Evropske komisije. Do pomoči so 
upravičena podjetja, ki dokažejo, da je dejansko nastala škoda 
zaradi izbruha COVID-19 presegla skupni znesek nadomestil 
plače in oprostitve prispevkov iz podpoglavja 1.1 in podpo-
glavja 1.2 tega zakona. Vlada Republike Slovenije z uredbo 
podrobneje predpiše metodologijo ocenjevanja škode, pogoje 
in postopek dodelitve javnih sredstev.«.

3. člen
V 22. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško 

dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan 13. marca 
2020,«, za njo pa se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, medna-
rodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij 
ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki 
Sloveniji.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo 

po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za 
več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem 
letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti de-
lodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 
zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, 
so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali 
za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predlo-
žitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec 
naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Prihodki iz prejšnjega odstavka so čisti prihodki od 
prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadome-
stila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

(4) Do ukrepa iz prejšnjega člena so upravičeni tudi tisti 
delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne dosežejo pogoja iz drugega 
odstavka tega člena in imajo status humanitarne organiza-
cije 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).«.

4. člen
V 24. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Delavec ima v času začasnega čakanja na 
delo po tem zakonu pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne 
na delo do sedem dni v tekočem mesecu.«.

5. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na zakon, ki ureja delovna razmerja, za čas 

trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona velja za vse delavce 
višina nadomestila plače, določena s prvim in drugim odstav-
kom tega člena, razen če ta zakon določa drugače.«.

6. člen
V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delodajalec je za delavce, ki so upravičeno začasno 

odsotni od dela ter je za njih upravičen do povračila izplačanih 
nadomestil plače po prvem in drugem odstavku 26. člena tega 
zakona, oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavaro-
vanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov iz 
tega zakona, vendar največ od nadomestila plače do višine 
povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preraču-
nane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki so 
bili oproščeni po prejšnjem stavku, v celoti plačuje Republika 
Slovenija.«.

7. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 

14. 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 
in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen za delavce, 
ki so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela 
zaradi višje sile, so delodajalci oproščeni plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako delodajalca kot 
zavarovanca, od plač oziroma tistih nadomestil plač, ki breme-
nijo delodajalca, za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona. 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času 
v celoti plačuje Republika Slovenija.«.

V drugem odstavku se beseda »mesečni« nadomesti z 
besedilom »ob plači za posamezni mesec«.

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo 

cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka iz 
prejšnjega odstavka. Delavcu pripada dodatek za prazničen 
in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan 
dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike 
odsotnosti z dela.

(4) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka iz drugega 
odstavka tega člena sorazmerno delovnemu času, za katerega 
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec 
dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja.«.
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Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Neposredni in posredni uporabniki proračuna Re-
publike Slovenije in občinskih proračunov ter delodajalci, ki 
opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v 
skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot 
deset zaposlenih na dan 13. marca 2020, ter tuja diplomatska 
predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, pred-
stavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in 
agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni 
do ukrepov iz tega člena.«.

8. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člen, ki se 

glasita:

»33.a člen
(plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje)

(1) Delodajalci iz 22., 25. in 33. člena tega zakona, ki so 
zavezanci za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje, so 
za delavce iz drugega odstavka 28. člena in prvega odstav-
ka 33. člena tega zakona, vključene v poklicno zavarovanje, 
oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, 
prejete za delo, oziroma od nadomestila plače za obdobje ve-
ljavnosti ukrepov iz tega zakona.

(2) Prispevke za poklicno zavarovanje, ki so bili oproščeni 
po prejšnjem odstavku, za to obdobje v celoti plačuje Republika 
Slovenija.

(3) Zavezanci za plačilo prispevka za poklicno zavarova-
nje morajo upravljavcu Sklada obveznega dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sklada) 
za obdobje, za katero so upravičeni do oprostitve iz prvega 
odstavka tega člena, predložiti obračun prispevkov za poklicno 
zavarovanje v skladu z določbami 200. člena ZPIZ-2 in hkrati z 
obračunom tudi vlogo za uveljavljanje oprostitve. Ne glede na 
prejšnji stavek je treba vlogo za obdobje od 13. do 31. marca 
2020 predložiti najpozneje z obračunom prispevkov za poklicno 
zavarovanje za mesec april. V vlogi mora biti naveden znesek 
oproščenih prispevkov, katerih plačilo zavezanec uveljavlja iz 
proračuna Republike Slovenije, in navedba, da zavezanec ni 
neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slove-
nije ter da ne opravlja finančne ali zavarovalniške dejavnosti, 
ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, 
oziroma da jo opravlja in je imel deset ali manj zaposlenih 
na dan 13. marca 2020. Zavezanec iz 22. in 25. člena tega 
zakona mora vlogi priložiti sklep Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje iz sedmega odstavka 29. člena tega zakona. 
Upravljavec sklada določi obliko in način oddaje vloge iz tega 
odstavka.

(4) Upravljavec sklada na podlagi obračunov prispevkov 
in vlog za oprostitev plačila prispevkov v imenu zavezancev in 
za račun zavarovancev članov poklicnega zavarovanja uve-
ljavlja plačilo oproščenih prispevkov iz proračuna Republike 
Slovenije.

(5) Republika Slovenija izvrši plačilo prispevkov za po-
klicno zavarovanje na račun Sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja mesečno, in sicer deseti dan po 
prejemu zahtevka za plačilo obveznosti.

33.b člen
(mesečni krizni dodatek v invalidskih podjetjih  

in zaposlitvenih centrih)
(1) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri (v nadaljnjem 

besedilu: upravičenci) pri Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) uveljavljajo pravico do povračila 
mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena tega zakona za 
vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

(2) Ne glede na četrti odstavek 33. člena tega zakona je 
zaposleni invalid upravičen do mesečnega kriznega dodatka v 
nezmanjšani višini.

(3) Vloga se odda na obrazcu, ki ga na spletnih straneh 
objavi sklad, vloži pa se jo v pisni obliki po pošti ali elektronsko 
na elektronski naslov sklada.

(4) V vlogi se navede poimenski seznam invalidov za 
posamezni mesec in število dni v mesecu, ko invalid dela, in 
za katere upravičenec uveljavlja pravico, elektronski naslov, na 
katerega se opravi vročanje, in številko računa, na katerega se 
znesek nakaže. Vloga se lahko odda do vključno 20. v mesecu 
za pretekli mesec.

(5) O priznani pravici sklad izda odločbo, ki se vroči na 
elektronski naslov upravičenca, ki je naveden na vlogi, in se 
šteje za vročeno z dnem odpreme. Pritožba ne zadrži izvršitve.

(6) Sklad pri odločanju upošteva skupno število invalidov, 
navedeno v vlogi, vendar največ do števila invalidov, kot izhaja 
iz uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, posredovane skladu, po stanju na zadnji dan v mesecu, 
za katerega se pravica uveljavlja.

(7) Če se podatki o številu invalidov iz vloge razlikujejo od 
števila invalidov po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, se lahko pravica prizna največ za število invali-
dov iz vloge, ki ne presega števila invalidov po podatkih Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naknadno usklajevanje 
podatkov iz uradnih evidenc upravičenca z uradnimi podatki 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne more vplivati 
na podatke iz že oddane vloge.

(8) Izplačilo se izvede v roku 30 dni od odpreme.
(9) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri morajo izpla-

čati krizni dodatek tudi zaposlenim delavcem, ki niso invalidi, 
za čas, ko delajo. Sredstva za izplačilo kriznega dodatka za-
gotovijo iz naslova oprostitev in olajšav, ki jih imajo na podlagi 
74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).«.

9. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega 

temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije ne 
more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjša-
nem obsegu, in sicer:

– samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opra-
vlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,

– verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge ver-
ske skupnosti, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 
šestega odstavka 19. člena 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

– kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obve-
zno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 
17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.«.

V drugem odstavku se za besedilom »poslovodne osebe« 
doda vejica in črta besedilo »v gospodarski družbi«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Če upravičenec iz prvega in drugega odstavka tega 
člena v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega 
odstavka 25. člena ter 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 zavarovanje za posame-
zni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh 
podlagah. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec 
oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za 
posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število 
ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.«.
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V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se besedilo »na dan uveljavitve tega zakona« nadomesti 
z besedilom »na dan vložitve vloge«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh 
davkov in prispevkov.«.

10. člen
V 35. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec poda izjavo iz prejšnjega odstavka na 

podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje 37. člen tega za-
kona.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) V primeru podaljšanja ukrepov v skladu z drugim 
odstavkom 20. člena tega zakona se izplača mesečni temeljni 
dohodek tudi za mesec junij. Za pridobitev pravice do izplačila 
mesečnega temeljnega dohodka za mesec junij 2020 se smi-
selno uporabljajo določbe tega člena. Izjavo za mesec junij 
2020 upravičenec vloži do 30. junija 2020, Finančna uprava 
Republike Slovenije pa mesečni temeljni dohodek nakaže do 
10. julija 2020.«.

11. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»37. člen
(vračilo mesečnega temeljnega dohodka)

(1) Izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opra-
vljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, 
je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani 
Finančne uprave Republike Slovenije.

(2) Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim 
bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 
10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 
2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samoza-
posleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 
zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, 
so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali 
za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, 
mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

(3) Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o 
računovodenju, so prihodki iz prejšnjega odstavka čisti prihodki 
od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nado-
mestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

(4) Do pomoči so upravičeni tisti verski uslužbenci registri-
ranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki zaradi epidemije ne 
morejo opravljati dejavnosti, kar izkažejo z izjavo registrirane 
cerkve ali druge verske skupnosti, katere član so.«.

12. člen
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Samozaposleni in družbeniki, ki so na dan uveljavitve 

tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključeni na podlagi 15. in 16. člena ZPIZ-2, kmetje, ki so na 
dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega 
odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter verski uslužbenci registriranih 
cerkva in drugih verskih skupnosti, ki so na dan uveljavitve 
tega zakona vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi še-
stega odstavka 19. člena ZPIZ-2, ki zaradi epidemije ne morejo 
opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem 
obsegu, so oproščeni plačila prispevkov za obdobje veljavnosti 
ukrepov iz tega zakona za vsa obvezna socialna zavarovanja 
v celoti.«.

V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »prvega 
odstavka« črta.

V tretjem odstavku se število »37« nadomesti s številom 
»35«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če pogoj iz 37. člena tega zakona ni dosežen, mora 

upravičenec vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po 
tem členu.«.

13. člen
V 46. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(praktično usposabljanje z delom, obvezne izbirne vsebine, 
interesne dejavnosti)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če zaradi epidemije dijakom in vajencem v zaključnih 

letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri 
delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključe-
ne pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem 
letniku.«.

14. člen
V 57. členu se enajsti odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(11) Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se ne 

šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.«.

Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(15) Do enkratnega solidarnostnega dodatka so, ob upo-
števanju zneskov iz tretjega odstavka tega člena, upravičeni 
tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji. Enkratni solidarnostni dodatek za uživalce 
poklicnih pokojnin, ob upoštevanju desetega odstavka tega čle-
na, izplačuje Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.d.«.

15. člen
V 58. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 

po tem členu so tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči 
oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno var-
stvene prejemke, za mesec april 2020, in niso sami ali osebe, ki 
se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja 
po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upra-
vičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence 
v skladu s prejšnjim členom.

(3) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstavka 
se izplača prejemniku denarne socialne pomoči oziroma var-
stvenega dodatka za mesec april 2020 v višini 150 eurov.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 
po tem členu so tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega 
dodatka za upokojence iz prejšnjega člena in katerih lastni 
dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev 
pravice do varstvenega dodatka po posebnem zakonu, če:

– so dopolnile 65 let starosti in
– so člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(5) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstav-

ka znaša 150 eurov in se izplača na podlagi vloge, ki se do 
15. maja 2020 vloži na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(6) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov se 
do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izo-
bražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki 
Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 
17. in 25. člena ZPIZ-2.«.
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Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(8) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne 

šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.«.

Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane deveti 
odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Do enkratnega solidarnostnega dodatka za upoko-
jence iz prejšnjega člena so upravičeni tudi prejemniki nado-
mestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas 
in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela 
zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Slove-
niji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh primerih 
preračuna na polni delovni čas, enkratni solidarnostni dodatek 
pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega nadomestila in 
zneskov iz tretjega odstavka prejšnjega člena v sorazmernem 
delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za ka-
terega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Pri 
določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka se upošte-
va višina nadomestil, ki ga je uživalec prejel v mesecu aprilu.«.

16. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:

»58.a člen
(enkratni solidarnostni dodatek za dodatne druge ranljive 

skupine oseb)
(1) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 

tudi za druge ranljive skupine oseb po tem členu so:
1. družinski pomočniki po zakonu, ki ureja socialno var-

stvo;
2. upravičenci do starševskega dodatka po zakonu, ki 

ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za mesec april;
3. upravičenci do dodatka za nego otroka po zakonu, ki 

ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za otroka za 
mesec april;

4. upravičenci do materinskega oziroma starševskega na-
domestila po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke, v višini minimalne plače ali v višini pod minimalno 
plačo za mesec april;

5. upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, 
za mesec april;

6. upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona 
o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18);

7. upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki pre-
jemajo veteranski dodatek kot edini prejemek;

8. upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki preje-
majo družinski dodatek kot edini prejemek.

(2) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstavka 
se izplača v višini 150 eurov.

(3) Do enkratnega solidarnostnega dodatka po prvem 
odstavku tega člena so upravičenci upravičeni le, če niso hkrati 
upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v skladu s 
prejšnjim členom. Upravičenec iz prvega odstavka tega člena 
je upravičen do enkratnega solidarnostnega dodatka samo na 
eni podlagi.

(4) Upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka v 
višini 30 eurov za otroka je tudi eden od staršev ali druga oseba 
za vsakega otroka, za katerega je upravičen do otroškega do-
datka v prvem do šestem dohodkovnem razredu, pri čemer do 
tega dodatka ni upravičen eden od staršev ali druga oseba, ki 
je upravičen do povečanega zneska dodatka za veliko družino 
v skladu s tretjim odstavkom 61. člena tega zakona.

(5) Upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka 
v višini 150 eurov je tudi rejnik za otroka do dopolnjenega 
18. leta, za katerega ima sklenjeno veljavno rejniško pogodbo 
v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejav-
nosti in za polnoletno osebo za katero ima sklenjeno veljavno 

rejniško pogodbo, v skladu z določbami zakona, ki ureja izva-
janje rejniške dejavnosti, in ta oseba ni iz naslova študija že 
upravičena do enkratnega solidarnostnega dodatka v skladu 
s prejšnjim členom.

(6) Enkratni solidarnostni dodatek za upravičence iz pr-
vega, četrtega in petega odstavka tega člena se izplača do 
30. junija 2020.

(7) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega do-
datka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna 
Republike Slovenije.

(8) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne 
šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.

(9) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkra-
tnega solidarnostnega dodatka iz tega člena ne plača doho-
dnina.

(10) Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za potrebe 
ugotovitve upravičenosti do enkratnega solidarnostnega do-
datka iz drugega odstavka prejšnjega člena v elektronski obliki 
posreduje podatke o upravičencih do denarne socialne pomoči 
oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno 
varstvene prejemke za mesec april 2020, in sicer osebno ime, 
EMŠO in davčno številko te osebe. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije posredovane podatke upari 
s podatki o upravičencih do enkratnega solidarnostnega do-
datka za upokojence po tem zakonu in ministrstvu, pristojnem 
za socialne zadeve, v elektronski obliki posreduje podatke o 
upravičencih do enkratnega solidarnostnega dodatka za upo-
kojence po tem zakonu.

(11) Ministrstvo, pristojno za družino, ministrstvu, pristoj-
nemu za visoko šolstvo, za potrebe ugotovitve upravičenosti do 
enkratnega solidarnostnega dodatka iz prvega odstavka tega 
člena, v elektronski obliki posreduje podatke o upravičencih iz 
prvega odstavka tega člena, in sicer osebno ime in EMŠO te 
osebe. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, posredovane 
podatke upari s podatki o upravičencih do enkratnega solidar-
nostnega dodatka za študente po tem zakonu in ministrstvu, 
pristojnemu za družino, v elektronski obliki posreduje podatke 
o upravičencih do enkratnega solidarnostnega dodatka za štu-
dente po tem zakonu.«.

17. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:

»61.a člen
(začasno denarno nadomestilo)

(1) Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube 
zaposlitve se prizna od prvega dne nastanka brezposelnosti za 
čas trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona osebi, ki ji je od 
13. marca 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslov-
nega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
in je bila pred 13. marcem 2020 na podlagi delovnega razmerja 
vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, 
pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za 
brezposelnost po določbah 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).

(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se uveljavlja pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje z vlogo, oddano 
v času trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona, ki se ji priloži 
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogod-
ba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. O nadomestilu Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje odloča z izdajo odločbe.

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se prizna 
v višini mesečnega zneska 513,64 eura. V času priznanja 
nadomestila iz prvega odstavka tega člena je oseba vključena 
v obvezna socialna zavarovanja kot brezposelna oseba, ki je 
prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.
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(4) Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfe-
deracije, se nadomestilo iz prvega odstavka tega člena prizna, 
če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje za brezposelno osebo 
in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do denarnega 
nadomestila za primer brezposelnosti.

(5) Odločba o nadomestilu iz prvega odstavka tega člena 
se osebi vroča z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, 
ki ureja poštne storitve. Vročitev je opravljena petnajsti dan od 
dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če oseba po odpremi 
odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v enem 
mesecu sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejela, je 
domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«.

18. člen
Za 62. členom se dodajo novi 62.a, 62.b in 62.c člen, ki 

se glasijo:

»62.a člen
(dodatna olajšava za donacije)

(1) Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 
110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 
50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19; v nadaljnjem 
besedilu: ZDDPO-2) ter zavezanec po Zakonu 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; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), 
ki dosega dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno 
osnovo, lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in 
drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in dru-
gem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje 
davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek izplačil 
v denarju za namen odprave posledic epidemije, izplačan na 
za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike 
Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Sloveni-
ja, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

(2) Za znesek iz prejšnjega odstavka se šteje znesek 
vseh izplačil od 13. marca 2020 do obvestila o zaprtju posebej 
oblikovanega transakcijskega računa Republike Slovenije iz 
prejšnjega odstavka, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavi minister, pristojen za finance.

(3) Za uveljavljanje olajšave po tem členu se smiselno 
uporabljata peti in šesti odstavek 59. člena ZDDPO-2 oziroma 
peti in šesti odstavek 66. člena ZDoh-2.

62.b člen
(oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne  

in medicinske opreme znotraj Evropske unije)
(1) Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vre-

dnost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – 
ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem 
besedilu: ZDDV-1) so, od 13. marca 2020 do 31. julija 2020, 
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 na podlagi Sklepa Ko-
misije (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), oproščene plačila DDV, 
s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni nasle-
dnji pogoji:

a) blago je namenjeno za:
– brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epi-

demija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, 
s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali

– brezplačno uporabo subjektom, ki opravljajo zdravstve-
no dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je priza-
dela epidemija, 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 opravljanja zdravstvene dejavno-
sti, preden 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 obra-
čunati in plačati DDV po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 
na dan, ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost 
obračuna DDV po ZDDV-1.

(4) Če blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo več 
pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve plačila 
DDV in se blago brezplačno prenese na organizacijo, ki je sama 
upravičena do ugodnosti oprostitve plačila DDV po tem členu, 
je oprostitev plačila DDV odobrena še naprej, pod pogojem, da 
organizacija, na katero je bilo blago preneseno, uporablja blago 
za namene iz točke a) prvega odstavka tega člena.

(5) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV 
po tem členu, se mora na računu sklicevati na člen tega za-
kona, ki določa oprostitev plačila DDV in razpolagati z izjavo 
kupca, da je blago namenjeno uporabi iz točke a) prvega od-
stavka 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 na-
mene DDV, naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uvelja-
vlja 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 čle-
na, 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 13. marca 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.

62.c člen
(splošno pravilo o neobdavčitvi dohodkov)

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev plačila 
dohodnine, se smiselno uporabljajo tudi za primerljive dohodke, 
ki imajo vir izven Republike Slovenije.«.
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19. člen
V 65. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Republika Slovenija kot porok odgovarja banki ali 

hranilnici (v nadaljnjem besedilu: banka) iz prvega odstavka 
2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila ob-
veznosti kreditojemalcev (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) 
za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev iz drugega odstavka 
2. člena ZIUOPOK, ki na dan 31. decembra 2019 niso šteli za 
podjetja v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 
2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU, v višini:

– 25 % zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih 
pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajstih mesecev, za 
katerega je bil dogovorjen odlog, ali

– 50 % zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih 
pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajstih mesecev, za 
katerega je bil dogovorjen odlog v primeru kreditojemalcev, ki 
opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim 
odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja 
blaga zaradi epidemije začasno prepove, in v primeru kredito-
jemalcev, ki so fizične osebe.«.

V četrtem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: »Za poroštvo iz tega člena veljajo omejitve iz točke 3.2 
Začasnega okvira, ki se podrobneje določijo z uredbo iz dva-
najstega odstavka tega člena.«.

V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Banka SID banki posreduje pisno ali elektronsko zah-
tevo za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije 
najkasneje v dvanajstih mesecih po izteku obdobja odloga 
plačila obveznosti iz prvega odstavka 2. člena ZIUOPOK, opre-
deljenega v aneksu ali kreditni pogodbi.«. Na koncu se doda 
nov stavek, ki se glasi: »Banka mora kreditojemalca obvestiti o 
vloženi zahtevi za poroštvo v treh dneh po vložitvi.«.

V devetem odstavku se besedilo »en mesec po začetku 
postopka« nadomesti z besedilom »14 dni pred iztekom roka 
za prijavo terjatev«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Za kreditojemalca, ki je gospodarska družba, in mu 

je banka odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe 
v skladu z ZIUOPOK, velja za čas od vložitve vloge za odlog 
plačila obveznosti do prenehanja pravice banke do uveljavlja-
nja pravice do poroštva prepoved izplačila dobička, nagrad za 
poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter 
izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziro-
ma povezanih družb ali lastnikov. Banka opozorilo o prepovedi 
izplačil v skladu s prejšnjim stavkom vključi v kreditno pogodbo 
ali v aneks k njej. Kršitev te prepovedi je razlog za prekinitev 
odloga plačila.«.

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Ukrepi iz tega člena se uporabljajo do prenehanja 

razmerij, ki nastanejo na njegovi podlagi. Podrobnejša pravi-
la v zvezi z izvrševanjem določb tega člena, zlasti v zvezi z 
omejitvami poroštva iz četrtega odstavka tega člena, unov-
čevanjem in izterjavo poroštva, roki, dokumentacijo, poroča-
njem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter 
nadomestilom za njegovo izvajanje, se določijo z uredbo, ki jo 
izda vlada.«.

20. člen
V 67. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Odreditev dela preko polnega delovnega časa iz 

prejšnjega odstavka je dopustna le za najkrajši možni čas, s 
tem da je treba javnemu uslužbencu takoj po prenehanju ra-
zlogov zagotoviti sorazmerno daljši počitek skladno s predpisi 
in kolektivnimi pogodbami.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Skupno število ur dela preko polnega delovnega časa 
iz tega člena na letni ravni ne sme preseči 480 ur.«.

21. člen
Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi:

»68.a člen
(zasebni izvajalci v javni mreži)

Določbe 66., 67. in 68. člena tega zakona se uporabljajo 
tudi za zasebne izvajalce, ki dejavnost opravljajo v okviru mre-
že javne službe.«.

22. člen
V 69. členu se v prvem odstavku za besedo »funkcio-

narja« doda besedilo »od dneva uveljavitve tega zakona do 
31. maja 2020«.

23. člen
V 70. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti 

in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če je javnemu uslužbencu odrejena karantena zaradi 

rizičnega stika v času opravljanja dela in v primeru preventivne 
izolacije, ki ju pisno odredi delodajalec oziroma predstojnik, 
pripada javnemu uslužbencu plača, ki bi jo prejel, če bi delal, 
v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi okužbe pri opra-
vljanju dela pa znaša nadomestilo plače za čas odsotnosti z 
dela 100 % osnove, ki je določena za obračun nadomestila za 
čas odsotnosti zaradi bolezni. Preventivna izolacija iz tega od-
stavka pomeni, da zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega 
procesa delodajalec oziroma predstojnik pisno napoti zdravega 
javnega uslužbenca v izolacijo.

(5) Nadomestilo plače, določeno v skladu s prvim, drugim 
in tretjim odstavkom tega člena, ne sme biti nižje od minimalne 
plače.

(6) Glede pravic iz socialnih zavarovanj se za izplačilo na-
domestil v skladu s tem členom za javne uslužbence smiselno 
uporablja 27. člen tega zakona.«.

24. člen
V 71. členu se v šestem odstavku za prvim stavkom doda 

besedilo »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.«.

25. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:

»71.a člen
(prenos letnega dopusta iz leta 2019)

(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena 
ZDR-1 lahko delodajalec javnemu uslužbencu zaradi nujnih 
delovnih potreb pisno prepove izrabo letnega dopusta za leto 
2019 do 30. junija 2020. V takšnem primeru delodajalec zago-
tovi javnemu uslužbencu izrabo preostanka letnega dopusta za 
leto 2019 do 31. decembra 2020.

(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena 
ZDR-1 delodajalec zagotovi izrabo preostanka letnega dopu-
sta za leto 2019 do 31. decembra 2020 tudi zdravstvenemu 
delavcu in zdravstvenemu sodelavcu, za katerega v skladu z 
Odredbo o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20) velja pre-
poved izrabe letnega dopusta.«.

26. člen
V 74. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do 

šesti odstavek.
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27. člen
V 76. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(začasno ali občasno delo v kmetijstvu)«.
V drugem odstavku se beseda »lahko« črta ter besedilo 

»napoti k« nadomesti z besedilom »obvesti o«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delavec, ki je na začasnem čakanju na delo zaradi 

epidemije, mora pred začetkom opravljanja začasnega ali ob-
časnega dela v kmetijstvu pridobiti pisno soglasje delodajalca 
za čas opravljanja tega dela.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Ne glede na 12. in 13. člen ZUTD lahko Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje nosilcu ali članu kmetijskega 
gospodarstva iz ZKme-1, ki izrazi potrebo po začasnem ali 
občasnem delu v kmetijstvu, napoti tudi osebo, ki je vpisana 
v evidenco brezposelnih oseb, da sklene pogodbo v skladu z 
določbami ZKme-1.

(5) Ne glede na prvi odstavek 67. člena ZUTD se denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti zniža zavarovancu, ki v 
času upravičenosti do denarnega nadomestila opravi začasno 
ali občasno delo v kmetijstvu, za katero prejme ali je upravičen 
prejeti dohodek iz dela, ki po plačilu davkov in obveznih pri-
spevkov mesečno presega 400 eurov.«.

28. člen
V 77. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjenih 

na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje 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 gospo-
darska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali zadruga, 
ustanovljena po zakonu o zadrugah, ki ima sedež v Republiki 
Sloveniji.«.

V četrtem odstavku se za besedo »druge« doda beseda 
»obvezne« ter za besedo »drugih« doda beseda »obveznih«.

Šesti odstavek se črta.

29. člen
V 79. členu se v drugem odstavku v drugi alineji beseda 

»osnovni« nadomesti z besedo »poslovni«.

30. člen
V 80. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(značilnost odloga plačila in insolventnost)«.
V prvem odstavku se na koncu drugega stavka pika 

nadomesti z vejico ter doda besedilo »enako se podaljša zapa-
dlost sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega 
v notarski obliki, ki služi kot zavarovanje kreditne ali druge 
pogodbe.«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Po odobritvi odloga plačila iz 77. člena tega zakona 

pristojno ministrstvo in dolžnik skleneta aneks h kreditni ali 
drugi pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila iz prej-
šnjega odstavka.

(3) Če je pri poslovanju dolžnika zaradi posledic epidemije 
prišlo do težav, ki lahko povzročijo njegovo insolventnost, se 
lahko pristojno ministrstvo in dolžnik, ne glede na prvi odstavek 
77. člena tega zakona, sporazumno dogovorita za odlog in 

ostale pogoje glede plačila vseh obveznosti iz kreditne ali druge 
pogodbe (nezapadlih in zapadlih pred razglasitvijo epidemije), 
ki so za dolžnika ugodnejši, vendar največ za 24 mesecev.«.

31. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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 epide-
mije, 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, zapa-
dle neporavnane obveznosti reprogramira tako, da se poveča 
višina posameznih obrokov.«.

32. člen
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud 

pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZPreZP-1) je plačilni rok 60 dni v primeru, ko je upnik javni 
organ iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 6. člena 
ZPreZP-1, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Ta rok za 
plačilo velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.«.

33. člen
V 87. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Zavezanec iz 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 

4. člena ZPPDFT-1 način pridobivanja podatkov, kot je oprede-
ljen v prvem do tretjem odstavku tega člena, lahko uporabi tudi 
v primeru pregleda stranke pri izvajanju transakcij iz 20. člena 
ZPPDFT-1 in v primeru transakcij strank, pri katerih obstaja 
dvom o verodostojnosti in ustreznosti predhodno pridobljenih 
podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke. Zavezanec 
podatke obvezno pridobi pred izvršitvijo transakcije in izključno 
v zvezi s transakcijami, ki se izvajajo na podlagi obstoječega 
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poslovnega razmerja. Za hrambo tako pridobljenih podatkov 
se smiselno uporabljajo določbe ZPPDFT-1 oziroma predpi-
sov, izdanih na njegovi podlagi, glede hrambe podatkov pri 
zavezancu.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

34. člen
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, 

ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejem-
kov, ki predstavljajo nadomestilo plače, so izvzeti iz izvršbe po 
Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 
28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 
58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 
66/19 – ZdavP-2M in 23/20 – SPZ-B; v nadaljnjem besedilu: 
ZIZ) in iz davčne izvršbe po ZDavP-2.«.

35. člen
V 93. členu se v prvem odstavku besedilo »izvrševanje 

sklepov o izvršbi« nadomesti z besedo »izvršba«.
V drugem odstavku se besedilo »izvrševanje sklepov o 

izvršbi« nadomesti z besedama »davčna izvršba«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvršba po prvem odstavku tega člena se ne odloži, 

če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času 
epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslo-
va zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.«.

36. člen
V 94. členu se v prvem odstavku besedilo », nosilci javnih 

pooblastil in izvajalci javnih služb« nadomesti z besedilom »in 
posredni uporabniki proračunov«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Iz proračuna Republike Slovenije se državnim orga-

nom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in posrednim 
uporabnikom proračunov, ki v času trajanja epidemije ne iz-
vajajo javnih storitev, krijejo vsi stroški tekočega delovanja, 
zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva pridobljena iz 
naslova ukrepov, določenih v tem zakonu.«.

37. člen
V 95. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, 

za besedo »povračila« doda beseda »izplačanih«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Če predlog za začetek stečajnega postopka iz ra-

zloga iz prejšnjega odstavka vloži delavec, je oproščen plačila 
predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.«.

38. člen
V 96. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena 

ZFPPIPP poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za zače-
tek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če 
je insolventnost družbe posledica razglasitve epidemije. Ta 
ukrep se uporablja od razglasitve epidemije in še tri mesece 
po prenehanju ukrepov v skladu z 20. členom tega zakona, 
razen če ni izgledov, da bo družba lahko položaj insolventnosti 
odpravila.«.

V tretjem odstavku se za besedo »omeji« doda besedilo 
»ali če družba na dan 31. decembra 2019 ni bila insolventna«.

39. člen
V 97. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo 

»družbe nastala kot« nadomesti z besedo »dolžnika«. Drugi 
stavek se spremeni tako, da se glasi: »Ta ukrep se uporablja v 
stečajnem postopku, ki je uveden na predlog upnika najpozneje 
v treh mesecih po prenehanju ukrepov v skladu z 20. členom 
tega zakona.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Dolžnik lahko opraviči odložitev odločanja o upni-
kovem predlogu za začetek stečajnega postopka tudi tako, 
da predloži dokaze, da je odpravil insolventnost z drugimi 
ukrepi finančnega prestrukturiranja ali z zadostnim obsegom 
poslovanja.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se beseda »družbe« nadomesti z besedo »dolžnika«, 
beseda »družba« z besedo »dolžnik«, za besedo »omeji« pa 
se doda besedilo »ali če dolžnik na dan 31. decembra 2019 ni 
bil insolventen«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Če sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu 
za začetek stečaja v skladu s tem členom, izvršilno sodišče na 
predlog dolžnika odloži izvršbo za to obdobje.«.

40. člen
Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Subjekt, ki je uveljavil:
– povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem 

čakanju na delo iz podpoglavja 1.1 tega zakona,
– oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena tega 

zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo in na podlagi 38. člena tega 
zakona ali

– izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka 
iz podpoglavja 1.3 tega zakona,
mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do 
izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih 
deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za po-
slovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma 
za leto 2020, o tem seznaniti Finančno upravo Republike Slo-
venije. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj 
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva 
uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

(2) Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in 
naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo prido-
bitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije naj-
kasneje 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 vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve od-
ločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo 
zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni 
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo).

(3) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, drugega odstavka 28. člena, prvega 
in petega odstavka 33. člena ter 38. člena tega zakona izvaja 
Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki 
ureja davčni postopek, razen če ta zakon določa drugače.«.

41. člen
Za 100. členom se doda nov 100.a člen, ki se glasi:

»100.a člen
(oddaja presežnih količin odpadne embalaže)

(1) Ne glede na 20. člen ZVO-1 in prvi odstavek 18. člena 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni 
list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 
57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – 
ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: Uredba) izvajalec občinske 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ozi-
roma izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave 
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne 
službe) odda odpadno embalažo, za katero družba za ravnanje 
z odpadno embalažo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje v skla-
du s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno em-
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balažo (v nadaljnjem besedilu: družba za ravnanje z odpadno 
embalažo), po prejemu obvestila iz tretjega odstavka 18. člena 
Uredbe zavrne prevzem ali je ne prevzame v roku iz 1. točke 
drugega odstavka 26. člena Uredbe, izvajalcu obdelave od-
padkov iz predpisa, ki ureja odpadke (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec obdelave). Izvajalec javne službe izbere izvajalca 
obdelave v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

(2) Izvajalec javne službe najpozneje dan pred oddajo 
odpadne embalaže v skladu s prejšnjim odstavkom obvesti 
inšpektorja, pristojnega za okolje, o tem, da bo izvajalec obde-
lave začel pri njem prevzemati odpadno embalažo.

(3) Izvajalec obdelave, ki izvaja postopke priprave od-
padne embalaže za nadaljnjo obdelavo (npr. sortiranje), mora 
prevzeto odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka obdelati 
tako, da jo lahko v čim večjem deležu usmeri v recikliranje, in 
oddati v nadaljnjo obdelavo najpozneje v treh mesecih od pre-
vzema pošiljke odpadne embalaže tako, da so v čim večji meri 
doseženi okoljski cilji iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo 
in odpadno embalažo.

(4) Družba za ravnanje z odpadno embalažo ne sme od 
izvajalca javne službe ali izvajalca obdelave zahtevati odpadne 
embalaže, ki jo izvajalec javne službe odda izvajalcu obdelave 
v skladu s prvim odstavkom tega člena in za to odpadno emba-
lažo ne sme zahtevati plačila vrednosti odpadne embalaže ali 
vrednosti posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni 
embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi.

(5) Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jo izvajalec 
javne službe odda izvajalcu obdelave v skladu s prvim odstav-
kom tega člena, vključno z davkom na dodano vrednost, plača 
Republika Slovenija po predloženem računu tega izvajalca 
obdelave.

(6) Stroški ravnanja z odpadno embalažo iz prejšnjega 
odstavka obsegajo:

1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcu 
javne službe (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne 
embalaže),

2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predho-
dnega skladiščenja ali skladiščenja pri izvajalcu javne službe 
do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in

3. stroške obdelave prevzete odpadne embalaže, vključ-
no s stroški priprave te odpadne embalaže za nadaljnjo obde-
lavo (npr. sortiranje).

(7) Pri določanju višine stroškov obdelave iz 3. točke 
prejšnjega odstavka mora izvajalec obdelave upoštevati mo-
rebitno vrednost odpadne embalaže ali vrednost posameznih 
vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo 
pri njeni obdelavi.

(8) Izvajalec obdelave ministrstvu, pristojnemu za okolje, 
pošlje račun za plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo, 
ki mu priloži:

1. dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, 
iz katere mora biti razvidna masa odpadne embalaže, prevzete 
od posameznega izvajalca javne službe,

2. podatke o oddaljenosti naprave za obdelavo odpadne 
embalaže od zbirnega centra ali centra za obdelavo komunal-
nih odpadkov izvajalca javne službe, od katerega je prevzel 
odpadno embalažo,

3. dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, 
iz katere je razvidna masa oddanih obdelanih odpadkov,

4. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista 
iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot prevze-
mnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun,

5. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista 
iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot poši-
ljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun.

(9) Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi ustrezne 
in popolne dokumentacije iz prejšnjega odstavka izvajalcu ob-
delave plača račun iz prejšnjega odstavka in obvesti izvajalca 
javne službe o plačilu.

(10) Ministrstvo, pristojno za okolje, delno ali v celoti zavr-
ne račun iz osmega odstavka tega člena, če iz dokumentacije, 

priložene računu, izhaja, da obdelava ni bila izvedena v skladu 
s tem zakonom in predpisi, ki urejajo odpadke. V tem primeru 
izvajalec obdelave krije stroške ravnanja z odpadno embalažo, 
na katero se nanaša zavrnjen račun.«.

42. člen
Za novim 100.a členom se doda naslov novega 23.A po-

glavja in novi 100.b do 100.h člen, ki se glasijo:

»23.A GRADNJA OBJEKTOV

100.b člen
(popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja)
(1) Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt z 

vplivi na okolje na podlagi 51. člena Gradbenega zakona (Ura-
dni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: 
GZ) se ne glede na določbo petega odstavka 35. člena GZ, 
šteje za popolno, če so priloženi dokumenti iz 1. točke drugega 
odstavka 35. člena in drugega odstavka 51. člena GZ.

(2) Investitor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja 
organu, pristojnemu za gradbene zadeve, predložiti dokumen-
tacijo iz 3. točke drugega odstavka 35. člena GZ.

(3) Če po izvedbi postopka organ ugotovi, da so izpolnje-
ni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ni pa izkazan 
pogoj iz 6. točke prvega odstavka 43. člena GZ, investitorja 
pisno pozove, da v 15 dneh dopolni zahtevo z ustrezno doku-
mentacijo, ki bo izkazovala pogoj iz 6. točke prvega odstavka 
43. člena GZ.

(4) Če investitor zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja 
na podlagi poziva iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolni, se 
zahteva zavrne.

100.c člen
(mnenja v postopkih)

Mnenja mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v prostor 
ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo morajo jasno izražati stali-
šča mnenjedajalca, ki morajo biti strokovno in pravno utemelje-
na, obrazložena in morajo vključevati tudi morebitne predloge 
rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.

100.č člen
(prevlada druge javne koristi)

(1) Če je bil poseg v poročilu o vplivih na okolje oziroma 
v dodatku za varovana območja neugodno ocenjen, lahko 
investitor hkrati ob vložitvi zahteve za pridobitev gradbenega 
dovoljenja v integralnem postopku poda tudi predlog uvedbe 
postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohra-
njanja narave.

(2) V primeru, da je predlog uvedbe postopka prevla-
de druge javne koristi podan mora vsebovati vsa gradiva in 
dokaze v skladu s predpisi o ohranjanju narave. Ministrstvo 
preveri vsebino predloga in najkasneje v 14 dneh ugotovi, da je 
gradivo popolno, ali zahteva dopolnitve. Ne glede na predpise, 
ki urejajo varstvo narave, se postopek prevlade nad javno ko-
ristjo ohranjanja narave izvede v okviru integralnega postopka 
gradbenega dovoljenja, tako da ministrstvo pozove za mnenje 
pristojna ministrstva in organizacije, seznani Evropsko komisijo 
ali v primeru prednostnih vrst zaprosi Evropsko komisijo za 
mnenje, ter pripravi odločitev vlade z obrazložitvijo. Po odločitvi 
vlade o prevladi javne koristi, se izda gradbeno dovoljenje z 
obrazložitvijo, v kateri je povzeta odločitev vlade.

(3) V primeru, da se v postopku presoje vplivov na okolje 
izkaže, da gre za odstopanje od ciljev varstva voda po predpi-
sih o vodah in v sprejetem državnem prostorskem načrtu ter po 
zaključeni celoviti presoji vplivov na okolje še ni bila določena 
izjema po 56. členu ZV-1, ali pa se je vodno telo spremenilo, se 
izjema lahko določi tudi v postopku integralnega gradbenega 
dovoljenja. Izjema se določi s posebnim izrekom odločbe o 
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gradbenem dovoljenju, obrazložitev pa mora vsebovati vse 
elemente in dokaze, ter navedbo sorazmernih ukrepov za 
zmanjšanje vplivov po predpisih o vodah.

100.d člen
(preprečitev podvajanja)

(1) Če nosilec nameravanega posega v okolje, ki ga 
predstavlja objekt z vplivi na okolje, na katerega zahtevo na 
Agenciji Republike Slovenije za okolje že teče postopek za 
izdajo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, začet 
pred začetkom veljavnosti GZ, kot investitor vloži zahtevo za 
izdajo gradbenega dovoljenja, ki se vodi po pravilih IV. poglavja 
četrtega dela GZ, se postopek za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja po uradni dolžnosti nadaljuje kot postopek za izdajo 
pisnega mnenja o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidi-
ka njene pristojnosti, ko organ za gradbene zadeve v skladu 
z 52. in 107. členom GZ tako zaprosilo posreduje Agenciji 
Republike Slovenije za okolje.

(2) Agencija Republike Slovenije za okolje pri izdaji mne-
nja iz 52. in 107. člena GZ upošteva stanje postopka za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja, kakršno je do trenutka prejema 
zaprosila pristojnega organa iz prejšnjega odstavka, vključno 
z vsemi mnenji pristojnih mnenjedajalcev in drugimi izvedenimi 
postopki (npr. čezmejni vplivi), ki so že bili izvedeni v postopku 
izdaje okoljevarstvenega soglasja pred prejemom zaprosila 
pristojnega organa za gradbene zadeve za izdajo navedenega 
pisnega mnenja.

(3) Če se poročilo o vplivih na okolje predloženo v zahtevi 
za izdajo okoljevarstvenega soglasja razlikuje od poročila o 
vplivih na okolje predloženo v integralnem postopku morajo 
biti vse spremembe jasno navedene v posebnem poglavju 
tega poročila.

(4) Stranski udeleženci v postopku za izdajo okoljevar-
stvenega soglasja izgubijo status stranskega udeleženca, ima-
jo pa pravice v skladu s pravili kot jih ureja GZ, če ta zakon ne 
določa drugače.

100.e člen
(gradnja na podlagi dokončnosti gradbenega dovoljenja)

Ne glede na 4. člen GZ lahko investitor na lastno odgovor-
nost začne z gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namemb-
nosti objekta tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja in 
prijavi začetka gradnje, kadar je ta predpisana.

100.f člen
(zastopanje interesov varstva okolja in ohranjanja narave)

(1) Oseba, ki je pridobila status nevladne organizacije, 
ki deluje v javnem interesu na podlagi zakonov, ki urejajo var-
stvo okolja ali ohranjanje narave ali varstvo ali rabo naravnih 
dobrin ali varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: 
nevladna organizacija), ima pravico udeležbe v postopku za 
izdajo gradbenega dovoljenja po tem zakonu, če izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

a) če je nevladna organizacija organizirana v statusni 
obliki društva mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer 
se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli 
koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino;

b) če je nevladna organizacija organizirana v statusni 
obliki zavoda mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih 
koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim 
delovnim časom in s strokovno izobrazbo 7 ravni Slovenskega 
ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije;

c) če je nevladna organizacija organizirana v obliki usta-
nove mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih kole-
darskih letih najmanj 10.000 eurov premoženja v vsakem letu.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni v 
trenutku priglasitve udeležbe v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja.

(3) Nevladna organizacija organizirana v statusni obliki 
društva pogoje izkaže s predložitvijo verodostojne dokumenta-

cije, iz katere izhaja udeležba na zboru članov posameznega 
člana, plačilo članarine posameznega člana na bančni račun 
nevladne organizacije.

(4) Nevladna organizacija organizirana v statusni obli-
ki zavoda pogoje izkaže s predložitvijo potrdila Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije o vključitvi posameznika v 
obvezno zavarovanje in s predložitvijo overjene kopije potrdila 
o izobrazbi za posamezno zaposleno osebo.

(5) Nevladna organizacija organizirana v obliki ustanove 
pogoje izkaže s predložitvijo letnih poročil oziroma vseh raču-
novodskih izkazov s pojasnili.

(6) Stranski udeleženci in nevladne organizacije morajo, 
ne glede na določbe GZ, udeležbo v postopku priglasiti z zah-
tevo v 15 dneh od javne objave zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja in dokumentacije na spletnih straneh e-uprave. Če 
je zahteva za udeležbo v postopku za izdajo gradbenega do-
voljenja vložena zunaj roka iz prejšnjega stavka, se s sklepom 
zavrže. Pritožba zoper sklep o zavrženju zahteve ne zadrži 
njegove izvršitve.

100.g člen
(pravno varstvo)

(1) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo upravni spor 
in graditev objektov, se lahko tožba zoper gradbeno dovoljenje, 
izdano z upoštevanjem določb tega zakona, vloži v 15 dneh od 
objave odločbe na spletnih straneh e-uprave.

(2) Nevladna organizacija, ki zoper gradbeno dovoljenje, 
izdano z upoštevanjem določb tega zakona, uresničuje pravno 
varstvo na podlagi 58. člena GZ ali tretjega odstavka 137. čle-
na Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), mora izpolnjevati pogoje iz 
prvega odstavka 100.f člena tega zakona.

100.h člen
(nujne in prednostne zadeve)

Za vse sodne postopke, ki bi tekli na podlagi uveljavljanja 
pravic do pravnega varstva v postopkih izdaje gradbenega 
dovoljenja po tem zakonu, se šteje, da gre za nujne in pred-
nostne zadeve.«.

43. člen
Za 101. členom se dodata nova 101.a in 101.b člen, ki 

se glasita:

»101.a člen
(vrednotnice)

(1) Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih 
in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se 
šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede 
vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena 
ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni 
list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 
126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), 
če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika.

(2) Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unov-
čljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vredno-
tnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po 
preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da 
mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega 
se glasi vrednotnica.

(3) Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo 
vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njego-
vem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene 
zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

(4) Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z 
vsem svojim premoženjem.

(5) Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da nav-
kljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva 
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vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne 
strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 
12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

(6) Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil 
potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, 
če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi 
neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena.

101.b člen
(stroški vrnitve ali potovanja preko Republike Slovenije)

(1) Ne glede na določbe 12., 13. in 14. člena Zakona o 
konzularni zaščiti (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem bese-
dilu: ZKZaš), od 12. marca 2020 državljanu Republike Slove-
nije ali njegovemu družinskemu članu ali drugemu državljanu 
kot jih opredeljuje 2. člen ZKZaš, ni treba vrniti finančnih sred-
stev za kritje najnujnejših stroškov, ki so upravičeno potrebni 
za njegovo vrnitev ali potovanje preko Republike Slovenije, 
če Republika Slovenija zaradi posledic epidemije neposredno 
naroči storitev prevoza ali prevoz zagotovi druga država ali 
mednarodna organizacija, ter se ne šteje za dohodek po zako-
nu, ki ureja dohodnino.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ni treba vložiti vloge 
za založitev sredstev, uporabiti standardnih obrazcev iz Prilog 
I in II Direktive Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 
o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje 
zagotavljanje konzularne zaščite državljanov Unije brez pred-
stavništva v tretjih državah, in o razveljavitvi Sklepa 95/553/ES 
(UL L št. 106 z dne 24. 4. 2015, str. 1), predstavništvo v tujini ali 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pa ne izdata upravne 
odločbe.«.

44. člen
V 102. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(oprostitev plačila storitev RTV signala in prispevka za pro-
grame RTV Slovenija)«.

Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na 32. člen Zakona o Radioteleviziji Slo-
venija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 
– odl. US, 26/09 – ZIRS0809-B in 9/14; v nadaljnjem besedilu: 
ZRTVS-1) so poslovni subjekti iz 2. točke prvega odstavka 
32. člena ZRTVS-1 oproščeni plačila prispevka za programe 
RTV Slovenija za čas od razglasitve epidemije do 31. maja 
2020.«.

45. člen
Za 102. členom se dodata nova 102.a in 102.b člen, ki 

se glasita:

»102.a člen
(začasna neuporaba določb o omejitvi izplačevanja dela 
pokojnine, višje delne pokojnine in višjega sorazmernega 

dela pokojnine)
Ne glede na 140. člen Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 75/19), se tretji in sedmi odstavek 40.a člena 
ZPIZ-2 začneta uporabljati 1. oktobra 2020.

102.b člen
(metodologija za določitev upravičenih stroškov 

elektrooperaterjev)
Agencija za energijo spremeni splošni akt, s katerim do-

loča metodologijo za določitev upravičenih stroškov elektroo-
peraterjev iz Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 
– uradno prečiščeno besedilo) tako, da za leto 2020 priznana 
stopnja donosnosti znaša največ 4,13 %. To uporabi Agencija 
za energijo v postopku odstopanj od tekočega regulativnega 
obdobja.«.

46. člen
V 104. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda 

nova četrta alineja, ki se glasi:
»– ne izplača kriznega dodatka (drugi, tretji in četrti od-

stavek 33. člena),«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.

47. člen
V 108. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(prehodna določba na področju uskladitve plač in nadomestil 
plač funkcionarjev)«.

V prvem odstavku se besedi »Nadomestila plač« nado-
mestita z besedilom »Plače in nadomestila plač«, besedi »z 
drugim« pa se nadomestita z besedilom »s prvim in drugim«.

V drugem odstavku se za besedilom »ki je odločil o pravici 
do« dodata besedi »plače oziroma«.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUGIH ZAKONOV

48. člen
(Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov)

V Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in 
prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP) se 
v 12.a členu v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, 
da se glasi:

»– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih 
zapadlih obveznosti 28. februarja 2020 znaša 50 eurov ali več 
in teh obveznosti, višjih od 50 eurov, ni poravnal do 6. aprila 
2020.«.

49. člen
(Zakon o lokalni samoupravi)

V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) se v 
35. členu doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali 
drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno 
navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in var-
nost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja 
odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo 
na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika 
občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način gla-
sovanja, na zagotavljanje javnosti seje, na seje delovnih teles 
občinskega sveta in na sodelovanje javnosti. Člani občinskega 
sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za 
medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko teh-
nologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi 
javno predvaja. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim 
izrekanjem. Določba prejšnjega odstavka, ki ureja sklic seje na 
pobudo najmanj četrtine članov občinskega sveta, se pri seji na 
daljavo ne uporablja.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(začasen ukrep za varstvo pred posledicami epidemije)

Ne glede na Zakon o nalezljivih boleznih lahko v času 
trajanja epidemije Nacionalni inštitut za javno zdravje za izva-
janje epidemioloških preiskav in izdajanje odločb o odreditvi 
karantene uporablja in obdeluje osebne podatke iz centralnega 
registra prebivalstva, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, in sicer: priimek in ime, EMŠO, spol, datum 
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in kraj rojstva, datum smrti, stalno in začasno prebivališče, na-
slov za vročanje, stalni in začasni naslov v tujini, državljanstvo 
posameznika, za katerega se izvaja epidemiološka preiskava 
ali izdaja odločba o odreditvi karantene, ter podatke o priimku 
in imenu, EMŠO ter prebivališču njegovega očeta in matere 
oziroma zakonitega zastopnika ali skrbnika, zakonca oziroma 
partnerja v partnerski zvezi ter otrok.

51. člen
(dokončanje postopkov glede uveljavljanja povračila 

nadomestil plač)
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi 

29. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epide-
mije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUZEOP), se dokončajo po 29. členu ZIUZEOP, razen če bi 
bilo dokončanje postopka po določbah tega zakona za vlagate-
lja ugodneje. Pri tem se za ugodnejšo rešitev šteje zlasti tista, 
katere uresničitev ne bi imela za posledico postopka vračila 
državne pomoči.

52. člen
(podaljšanje roka za vložitev vloge oziroma izjave)
Oseba, ki vloge oziroma izjave ni predložila na podla-

gi šestega odstavka 29. člena in tretjega odstavka 38. člena 
ZIUZEOP pravočasno, lahko vlogo oziroma izjavo predloži v 
osmih dneh od uveljavitve tega zakona.

53. člen
(vračilo zarubljenih prejemkov)

Če je bil prejemek, ki je po 92. členu zakona izvzet iz 
izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja, zaru-
bljen, izplačan upniku ali prenesen v stečajno maso v postopku 
osebnega stečaja pred uveljavitvijo tega zakona in ta prejemek 
pred uveljavitvijo tega zakona ni bil izvzet iz izvršbe ali stečajne 
mase v postopku osebnega stečaja, se tak prejemek dolžniku 
ne vrača.

54. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 22., 26., 28., 33., 
33.a, 33.b, 34., 35., 37., 38., 58., 61.a in 102. člen uporabljajo 
od 13. marca 2020, 69. in 108. člen pa od 11. aprila 2020.

Št. 411-01/20-12/76
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1122-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

902. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena 

Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni 
zbor na seji 30. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih  
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 

njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII)

I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma 

o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 
1122-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve ali-
neje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
47/13 in 75/16).

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel Za-
kon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukre-
pih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII; v 
nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP-A).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 
je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstav-
kom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 
– odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala 
sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega refe-
renduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o in-
terventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o za-
konih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti 
ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo pr-
vega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade 
sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno 
razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, 
takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni 
svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor 
pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni 
zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi 
Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih 
referenduma ni dopustno razpisati.

ZIUZEOP-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim 
odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a čle-
nom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o 
nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, odpra-
vlja posledice naravne nesreče epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: epidemija 
COVID-19) in predlaga omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo. V skladu z 8. členom Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za 
naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob kon-
cu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na 
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območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, 
na katere meji Republika Slovenija, v marcu in aprilu 2020 pa 
se virus razširja tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, ki 
jih je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epidemije 
COVID-19. Vsi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 pred-
stavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na 
območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo posledice na 
področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, izpolnjevanja 
davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin oziroma na 
vseh ravneh družbe.

Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika Slo-
venija ob izbruhu epidemije COVID-19 in ki zahtevajo takojšen 
odziv države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo o 
tem, da predvidene posledice te epidemije niso primerljive z 
nobenim dogodkom v zgodovini po drugi svetovni vojni, gospo-
darske in socialne posledice pa svetovni viri primerjajo z veliko 
gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo iz leta 1929, ki se 
je iz Združenih držav Amerike razširila na cel svet. Izjemnost 
razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih gibanj, na pri-
mer Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji napoveduje 
padec rasti bruto družbenega proizvoda za osem odstotkov v 
letu 2020, prav tako druge institucije, ki se ukvarjajo z napo-
vedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo konkretno upo-
časnitev gospodarske rasti oziroma padec bruto družbenega 
proizvoda. Vse navedeno pa posledično, zaradi zastoja gospo-
darskih dejavnosti, ki so posledica odlokov Vlade, s katerimi so 
se določali ukrepi za zagotovitev javnega zdravja, pričakovano 
v najkrajšem času povzroči socialne stiske in tudi posledice na 
drugih področjih življenja. Na drugi strani pa je treba zagotoviti 
tudi, da bodo do nujnih pomoči upravičeni le tisti, za katere se 
bo naknadno izkazalo, da jih je epidemija COVID-19 prizadela 
v taki meri, da jim bo pomoč dejansko pripomogla k preživetju, 
tako v gospodarskem kot socialnem pomenu besede.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemi-
je COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) in posledično tudi 
ZIUZEOP-A predstavljata pravno podlago za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 z ukrepi in popravki ukrepov, s katerimi 
se v nabor ukrepov dodaja določene nove upravičence, ki so 
bili v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in go-
spodarstvo izpuščeni, oziroma se določene ukrepe prilagaja 
na način, da se čimprej, z jasnimi nameni in posledicami, 
zagotovi omilitev posledic epidemije najširšemu možnemu 
krogu upravičencev z ukrepi, ki so bili v postopku priprave 
predloga ZIUZEOP-A zaznani kot nujni. Specifični cilji pre-
dlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja 
podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej naj-
bolj ogroženih zaradi epidemije COVID-19, izredna pomoč 
samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, posledično 
pa tudi primerna ureditev izvršbe in stečajnega postopka za 
zagotovitev najnujnejših sredstev za preživetje prebivalstva 
Republike Slovenije v času epidemije COVID-19. ZIUZEOP-
-A je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano 
z epidemijo COVID-19 in sledi načelu varovanja zdravja in 
življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim su-
bjektom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami epidemije 
COVID-19, ki se kažejo širom sveta, zakonodajalec nima le 
pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim 
družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo 
spremenjena družbena razmerja. Nujni ukrepi, ki jih država 
sprejema za obvladovanje in zmanjševanje negativnih posle-
dic epidemije COVID-19 na prebivalstvo in gospodarstvo, mo-
rajo biti čim bolj učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti hitra. Z 
ZIUZEOP-A se zaradi posledic epidemije COVID-19 določajo 
dodatni ukrepi (na primer pomoč ranljivim skupinam, ki so 
bile z osnovnim zakonom neupravičeno spregledane, tako na 
področju upravičenosti do mesečnega temeljnega dohodka 
in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost kot tudi 
na področju enkratnega solidarnostnega dodatka za ranljive 
skupine), s katerimi se za čas trajanja ukrepov preprečujejo 

oziroma blažijo negativne posledice epidemije COVID-19 za 
prebivalstvo ter gospodarstvo.

ZIUZEOP-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo, 
v povezavi z osnovnim zakonom, omogočena takojšnja in 
učinkovita zagotovitev odprave posledic naravne nesreče v 
Republiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot tudi gospodarstvo.

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZIUZEOP-A 
nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 
drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis 
zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon 
predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave po-
sledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 
90. člena Ustave Republike Slovenije.

Št. 411-01/20-12/77
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EPA 1122-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
903. Pravilnik o pristojbini za uporabo objektov 

za varnost plovbe

Na podlagi šestega odstavka 30. člena Pomorskega za-
konika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za 
infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o pristojbini za uporabo objektov  

za varnost plovbe

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa višino ter pogoje in način plačila pri-
stojbine za uporabo objektov za varnost plovbe (v nadaljnjem 
besedilu: pristojbina), ki jo plača lastnik oziroma uporabnik 
plovila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki vpluje v prista-
nišče, sidrišče ali ki prosto sidra v notranjih morskih vodah ali 
teritorialnem morju Republike Slovenije.

2. člen
(nastanek obveznosti za plačilo)

Obveznost za plačilo pristojbine nastane:
– za domače in tuje ladje ter tuje čolne: na dan vplovitve 

oziroma na dan, ko poteče obdobje, za katerega je pristojbina 
plačana,

– za domače čolne: ob vpisu v vpisnik morskih čolnov 
oziroma podaljšanju plovnega dovoljenja.

3. člen
(višina pristojbine)

Pristojbina je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika, pri čemer:

– se višina pristojbine za ladje obračuna na način, da se 
glede na plačilo enkratne, mesečne ali letne pristojbine osnova 
obračuna za posamezno plovilo (neto tonaža, dolžina, nosilnost 
oziroma moč motorja), pomnoži s koeficientom, določenim v 
eurih, kot to določa 1. točka Priloge 1 tega pravilnika,

– je višina pristojbine za čolne določena v letnem znesku 
v eurih, kot to določa 2. točka Priloge 1 tega pravilnika.
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4. člen
(plačilo pristojbine)

(1) Pristojbina se plača:
– za domače in tuje ladje: za enkraten prihod, ki velja za 

obdobje krajše od 30 dni (enkratna), obdobje enega meseca 
(mesečna) ali enega leta (letna), kar odloči zavezanec. Pristoj-
bina mora biti plačana najkasneje pred izplutjem, v nasprotnem 
primeru se plovilu izplovitev ne dovoli. Če obveznost za plačilo 
sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, oziroma v 
plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, mora biti pri-
stojbina plačana naslednji plačilni dan,

– za domače čolne: z letno pristojbino za osebne namene 
za dobo petih let, za gospodarske namene za dobo dveh let in 
za čolne za prevoz potnikov vsako leto,

– za tuje čolne: z letno pristojbino, za katero mora imeti 
zavezanec dokazilo o plačilu med plovbo na čolnu.

(2) Dokazilo o plačilu pristojbine iz prve in tretje alineje 
prejšnjega člena je veljavno, če se glasi na katerega koli od 
lastnikov plovila ali uporabnikov ali njihovih pooblaščencev z 
navedbo plovila. Plačilo pristojbine dokazuje zavezanec.

(3) Plačana pristojbina se ne vrne, če je plovilo odtujeno, 
uničeno oziroma začasno ali dokončno izločeno iz uporabe 
pred potekom roka, za katerega je bila plačana, in se ne spre-
minja iz enkratne ali mesečne pristojbine v letno ali obratno.

(4) Za plovilo, pri katerem se spremeni ime, lastništvo 
ali država vpisa, se šteje, da je pristojbina plačana do poteka 
obdobja, za katerega je plačana.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

5. člen
(prehodna določba)

Pristojbina, plačana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ve-
lja do poteka obdobja, za katerega je bila plačana.

6. člen
(prehodno obdobje nižjih pristojbin)

Ne glede na 1. točko Priloge 1 tega pravilnika se višina 
enkratne in mesečne pristojbine v obdobju od začetka veljav-
nosti tega pravilnika do 30. septembra 2020 zniža za 50 %.

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost 

plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 73/98, 
77/98 – popr., 26/00 in 1/01),

– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost 
plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in 
jahte (Uradni list RS, št. 98/99 in 33/16) in

– Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih 
tankerjev z ločenim balastom (Uradni list RS, št. 1/00 in 23/00).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-96/2020/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-2430-0036

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo
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Priloga 1 
1. Pristojbina za ladje:  
 
 Plovilo glede na vrsto in velikost  Osnova 

obračuna  
NT/DWT/kW/ 
m (dolžina 
preko vsega) 

Koeficient v EUR 
 

enkratna  mesečna letna 

1. Tovorna ladja NT 0,18 0,35 0,85 
2. Ladja za prevoz kontejnerjev NT 0,14 0,27 0,64 
3. Ro-ro tovorna ladja  NT 0,09 0,18 0,43 
4. Potniška ladja  NT 0,18 0,35 0,85 
5. Vlačilec kW 0,18 0,35 0,85 
6. 
 

Ladja za posebne namene 
(znanstvene, oskrba)  

NT 0,18 0,35 0,85 

7. Plovilo brez lastnega pogona DWT 0,18 0,35 0,85 
8. Jahta (nad 24m) m 2 4 12 
9. Drugo  NT 0,18 0,35 0,85 

 
 
2. Pristojbina za čolne:  
 
 Dolžina Letna pristojbina 

v EUR  
1. do 2,99 m 7 
2. od 3 m do 3,99 m 9 
3. od 4 m do 4,99 m 11 
4. od 5 m do 5,99 m 13 
5. od 6 m do 6,99 m 15  
6. od 7 m do 7,99 m 17  
7. od 8 m do 8,99 m 21  
8. od 9 m do 9,99 m 26 
9. od 10 m do 10,99 m 30  
10. od 11 m do 11,99 m 34 
11. od 12 m do 12,99 m 38 
12. od 13 m do 13,99 m 42  
13. od 14 m do 14,99 m 51  
14. od 15 m do 15,99 m 63 
15. od 16 m do 24 m se dodatno obračuna za vsak m dolžine 5 
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904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih 
za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje 
in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstav-
ka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o vete-
rinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih  

za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje  
in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obvešča-

nje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Uradni list 
RS, št. 10/20) se v 9. členu drugi odstavek črta.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-135/2020
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EVA 2020-2330-0063

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

905. Odredba o določitvi roka za vključitev Doma 
upokojencev Šmarje pri Jelšah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi 
sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih de-
narnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list 
RS, št. 62/14), minister za finance izdaja

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev Doma upokojencev 
Šmarje pri Jelšah v sistem enotnega upravljanja 

s prostimi denarnimi sredstvi

1. člen
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, se, v skladu z 68. 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), z 
dnem začetka veljavnosti te odredbe, vključi Dom upokojencev 
Šmarje pri Jelšah.

2. člen
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnjega člena že 

sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi 
do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-197/2020/8
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2020-1611-0038

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
906. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 

javnega raziskovalnega zavoda 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti

Na podlagi 20. člena Zakona o Slovenski akademiji zna-
nosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94), 8. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) ter na podlagi in za izvajanje 32. člena Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) je Skupščina Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti na zasedanju dne 
27. februarja 2020 sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti  

in umetnosti

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17) se prvi odstavek 3. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dejavnosti ZRC SAZU v skladu z Uredbo o standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C  
18.110 Tiskanje časopisov
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G  

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih 
določenih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji 
raznovrstnih izdelkov

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z računalniškimi napravami in programi

47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z avdio in video napravami

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s knjigami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi 
potrebščinami
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47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z umetniškimi izdelki

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 
blagom

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 
in tržnic

I  
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
J  
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Post produkcija dejavnosti pri izdelavi filmov, 
video filmov, televizijskih oddaj

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij

62.010 Računalniško programiranje

62.020 Svetovanje o računalniških napravah 
in programih

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
L  

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin

M  

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 
dejavnosti; davčno svetovanje

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo 
projektiranje

71.121 Geofizikalnemeritve, kartiranje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoracija
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 
dejavnosti

N  

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških 
naprav v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 
sredstev v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne 
sposobnosti

82.920 Pakiranje

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 
poslovanja

P  
85.422 Visokošolsko izobraževanje

85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
na področju kulture in umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q  
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 
nastanitve

R  
90.010 Umetniško uprizarjanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 
uprizarjanje

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine

91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 
naravnih vrednot

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01-82/1-20
Ljubljana, dne 27. februarja 2020

Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
akademik Tadej Bajd

predsednik
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OBČINE

– parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa 
prihoda oziroma začetka parkiranja, na parkirnih površinah za 
časovno omejeno ali kratkotrajno parkiranje;

– parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih 
parkirnih površinah, določenih s tem odlokom;

– parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elek-
tronske ali programske opreme je dokazilo za označitev časa, 
za katerega se plača parkirnina in hkrati potrdilo o tem, da je 
bila parkirnina plačana na predpisan način, ki daje pravico 
uporabe parkirnega prostora v času označenem na parkirnem 
listku;

– parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in 
plačevanje parkirnine;

– parkirna dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane od-
ločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o 
pravici uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta na 
nekem območju ali točno določeni lokaciji;

– dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, prav-
nih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravlja 
dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti 
na domu ali v poslovnih prostorih;

– dostavno mesto je del javne površine, namenjen za par-
kiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost 
ali drugo obliko storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih 
prostorih.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja 
javnih cest, urejanja javnih površin, cestnih prevozov, varnosti 
cestnega prometa in gradnje objektov.

3. člen
Temeljna strokovna osnova za urejanje cestnega prome-

ta v mestu Črnomelj je prometna zasnova, ki je sestavni del 
občinskega prostorskega načrta, ki ga sprejme občinski svet.

II. PROMETNA UREDITEV

4. člen
(Hitrost vožnje)

(1) Hitrost vožnje se lahko omeji z odločbo za promet 
pristojnega organa na javnih prometnih površinah, ki niso na-
vedena v tem členu, če je to potrebno zaradi varnosti cestnega 
prometa. Predlog za omejitev hitrosti poda Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu.

(2) V mestu Črnomelj je območje omejene hitrosti na 
30 km/h na Ulici Čardak pri otoškem vrtcu, Cankarjevi ulici pri 
otroškem vrtcu, Kidričevi ulici od ulice Nova loka do Vodnikove 
ulice, ulica Na bregu, Majer, v Vojni vasi od hišne št. 14 do 
mrliške vežice, podvoz pri Esolu, podvoz iz Črnomlja proti 
Lokvam. V Starem trgu ob Kolpi je območje omejene hitrosti 
na državni cesti (Stari trg–Kot) R3 659/3616, od hišne številke 
1 do 32. V lokalnih središčih Griblje in Dragatuš je območje 
omejene hitrosti na cestah pred vzgojno varstvenimi zavodi in 
osnovnimi šolami.

(3) V mestu Črnomelj je območje umirjenega prometa na 
10 km/h na Ulici Lojzeta Fabjana od hišne št. 1 do 5, Ulici Mi-
rana Jarca, Ulici Na utrdbah, Ulici Otona Župančiča in Grajski 
cesti (v dolžini 100 m, od regionalne ceste).

5. člen
(Enosmerni promet)

(1) Za enosmerni promet so določene naslednje smeri in 
odseki ulic:

– po delu ulice Lojzeta Fabjana od križišča z ulico Staneta 
Rozmana do križišča z ulico Mirana Jarca;

ČRNOMELJ

907. Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 
3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 6. člena Zakona o vozni-
kih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19), 
29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni 
seji dne 16. 4 2020 sprejel

O D L O K
o prometni ureditvi v občini Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na območju občine Črnomelj določi:
– prometna ureditev, omejitve in prepovedi v prometu;
– ureditev mirujočega prometa in pravila ravnanja udele-

žencev ter njihovo odgovornost in obveznost;
– predpisuje način določanja pogojev in ukrepov pri delu 

na javnih prometnih površinah;
– predpisuje način odstranitve ali postavitve nove ali do-

datne prometne signalizacije;
– predpisuje posebne tehnične ukrepe za varnost cestne-

ga prometa;
– določa način ustanovitve in naloge sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posebni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-
slednji pomen:

– pristojni organ je organ občinske uprave Občine Črno-
melj, pristojen za področje prometa;

– javne prometne površine po tem odloku so vse kate-
gorizirane ceste in nekategorizirane poti, ulice, trgi, pločniki, 
ploščadi, podhodi, nadhodi, kolesarske steze, javne parkirne 
površine, avtobusne postaje in postajališča, dostopne ceste in 
poti do objektov oziroma vse površine, ki so javnega pomena 
in so v lasti ali upravljanju občine;

– Nekategorizirana pot je prometna površina, ki ni katego-
rizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste. Nekategori-
zirane poti se na lastno odgovornost uporabljajo za namen, ki 
je prilagojen obstoječemu stanju poti;

– Javna parkirna površina je s prometno signalizacijo 
označen del vozišča občinske ceste ali javnega dobra, površine 
v lasti Občine Črnomelj ali uporabi Občine Črnomelj, namenjen 
parkiranju vozil ali posebej urejena javna površina izven voz-
išča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej 
zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;

– Parkirne površine za časovno omejeno ali kratkotrajno 
parkiranje so območja časovno omejenega parkiranja, kjer 
je obvezno treba označiti čas prihoda oziroma čas začetka 
parkiranja;

– parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen 
parkiranju enega vozila;
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– po ulici Mirana Jarca od križišča z ulico Lojzeta Fabjana 
do Trga svobode;

– po ulici Na Utrdbah od Trga svobode do ulice Lojzeta 
Fabjana;

– po ulici Otona Župančiča od križišča s Kolodvorsko 
cesto do Zadružne ceste;

– po delu ulice Na bregu od priključka Ločka cesta do 
Viniška c. 18b in na Bregu 21;

– po cesti od Viniške ceste pri h. št. 2 do ulice Na bregu;
– po cesti od Kidričeve ulice proti ulici Nova Loka;
– po cesti od Kolodvorske ceste pri h. št. 43 do Ulice 

Heroja Starihe;
– v času dneva mrtvih Vojinska cesta do Vojna vas 

h. št. 14.
(2) Ukinitev ali vzpostavitev enosmernega prometa na 

javni prometni površini je poleg zgoraj naštetih mogoča le z 
odločbo za promet pristojnega organa, ki je izdana v skladu s 
prometno zasnovo naselja, ki jo potrdi občinski svet.

6. člen
(Prednostne in stranske ceste)

(1) Prednostna cesta je cesta, ki je višjega reda po veljav-
ni kategorizaciji cest.

(2) V mestu Črnomelj je izmed enakovrednih regionalnih 
oziroma glavnih cest prednostna cesta v smeri Vinica–Metlika 
(Kolodvorska in Staneta Rozmana), v Kanižarici cesta v smeri 
Črnomelj–Vinica, v Dolenjcih cesta v smeri Črnomelj–Adlešiči, 
na Vinici cesta v smeri Črnomelj–mejni prehod Vinica in nad 
Dobličami (doblički ovinek) v smeri Brezovica–Kanižarica.

(3) Kolikor se, razen v primerih iz drugega odstavka tega 
člena, križata cesti istega reda ali nekategorizirani cesti, se 
prednostna smer določi na podlagi prometne zasnove ali pre-
dloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

7. člen
Avtobusna postajališča v Občini Črnomelj se morajo iz-

vesti praviloma izven vozišča ceste in morajo biti izvedena in 
prometno označena v skladu s predpisi. V primeru, da avtobu-
snega postajališče ni mogoče izvesti izven vozišča ceste, se 
lahko uredi tudi na vozišču ceste, za kar pristojni organ izda 
soglasje na projektno dokumentacijo.

8. člen
(1) Prevoze potnikov v cestnem prometu je potrebno 

organizirati tako, da se istočasno na vstopu na avtobusno po-
stajališče ali postajo ne zvrsti več avtobusov, kot jih je mogoče 
na za to urejenem in označenem prostoru ustaviti.

(2) Na avtobusni postaji je potrebno upoštevati s poseb-
nim poslovnikom predpisan prometni režim, ki ga sprejme 
upravljalec postaje.

III. OMEJITVE IN PREPOVEDI

9. člen
(tovorni promet)

(1) Prepoved tovornega prometa velja na lokalni cesti LC 
054411, od križišča z regionalno cesto R1 216/1178 Črmošnji-
ce–Črnomelj iz smeri Lokev do križišča s prednostno cesto, z 
Ulico Moša Pijade.

Prav tako je prepoved tovornega prometa v semaforizira-
nem križišču Ulice 21. oktobra in Kolodvorske ceste, na Kolod-
vorski cesti v smeri proti mestnemu jedru ter na drugem koncu 
Črnomlja v semaforiziranem križišču Ulice Staneta Rozmana 
in Ulice Lojzeta Fabjana – del R3-660, pri velikem mostu čez 
Dobličico, za smer proti mestnemu jedru.

(2) Tovorni promet za smeri Metlika, Adlešiči ali Vinica je 
preusmerjen na zahodno črnomaljsko obvoznico.

Tovorni promet za smer Metlika iz obvoznice nadaljuje 
na krožišču Čardak po cesti LZ 054431 mimo kotlovnice na 

Čardaku, naravnost po cesti JP 556771 – U. Moša Pijade, 
nato desno po prednostni cesti na Ulico 21. oktobra proti 
semaforju s Kolodvorsko cesto, nato pa levo po Kolodvorski 
in v nadaljevanju Belokranjski cesti ven iz mesta. Enako velja 
v obratni smeri.

Tovorni promet za smer Adlešiči je speljan preko obvo-
znice in krožišča v Kočevju ter Viniške ceste do semaforja 
pri velikem mostu, levo na Ulico Lojzeta Fabjana in naprej 
po Ločki cesti ven iz mesta. Prav tako velja v obratni smeri.

10. člen
(dovoz in odvoz)

(1) Dovoz in odvoz stvari na javnih površinah sta dovo-
ljena le, če ju ni mogoče urediti na funkcionalnem zemljišču 
objekta, prepovedana pa sta na Kolodvorski cesti, Ulici Stane-
ta Rozmana, Trg svobode in Ulica Pod lipo vsak delovni dan v 
času od 5.45 do 8. ure in v času od 13.45 do 15.15.

(2) Na mestih, kjer je ustavljanje in parkiranje prepo-
vedano za vsa vozila, je dovoz in odvoz stvari izven časa iz 
prejšnjega odstavka dovoljen le, če je to s prometno signali-
zacijo izjemoma dovoljeno in se brez ogrožanja varnosti ude-
ležencev v prometu ali oviranja normalnega poteka prometa 
vozil ali gibanja pešcev opravi v 10 minutah.

(3) Razložene stvari ali iztreseni material se mora nemu-
doma odstraniti iz javnih prometnih površin.

(4) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno 
osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.

(5) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

11. člen
(1) Na Ulici Otona Župančiča in Kidričevi ulici v Črnomlju 

je učenje vožnje z motornimi vozili prepovedano v času od 
7. do 8.30. ure ter v času od 11. do 14. ure v času šolskega 
pouka.

(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno 
osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.

(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

12. člen
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin, odvoz 

odpadkov ter dela na horizontalni prometni signalizaciji na 
državnih cestah v mestu Črnomelj in Ulici heroja Starihe, 
Zadružni cesti, Ulici Lojzeta Fabjana, Ulici na Utrdbah, Ulici 
Mirana Jarca, Trg svobode, Ulici pod lipo, Kidričevi ulici in 
Ulici Otona Župančiča v Črnomlju so prepovedana v času iz 
prvega odstavka 10. člena tega odloka.

(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno 
osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.

(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

13. člen
(1) Vožnja delovnih strojev, motokultivatorjev, vprežnih 

vozil, gonjenje ali vodenje živine, izredni prevozi in vleka 
vozil je prepovedana v času iz prvega odstavka 10. člena 
tega odloka. Po javnih prometnih površinah mesta Črnomelj 
ni dovoljeno voditi črede živali.

(2) Omejitve iz prvega stavka tega člena ne veljajo za 
vozila, ki so predpisano označena in opravljajo vožnje ali dela 
na cesti kot službene intervencije.

(3) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno 
osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.

(4) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
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14. člen
(1) Javne prometne površine razen vozišča kategorizira-

nih cest se lahko ob soglasju vzdrževalca in upravljalca teh po-
vršin in z dovoljenjem za promet pristojnega organa uporablja 
za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, potujočih prodajaln, 
ureditve gostinskih vrtov, postavitev reklamnih napisov, panojev 
ali tabel, vitrin ter za začasne prireditve, predstavitve in za dru-
ge gospodarske namene kolikor ne zmanjšujejo preglednosti 
in prometne varnosti.

(2) Za postavitve objektov in ureditve si mora prosilec 
predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.

(3) Za uporabo javne prometne površine pristojni organ 
občine na podlagi sklepa župana o višini uporabnine dovoli 
uporabo in obračuna uporabnino. Če se javna prometna povr-
šina uporablja brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem ali 
se ne plačuje predpisana uporabnina, lahko pristojni občinski 
inšpektor ali pooblaščeni redar medobčinske inšpekcije odredi 
takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.

(4) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznika in odgovor-
no osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.

(5) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

15. člen
(javne parkirne površine)

(1) Na območju občine Črnomelj so za parkiranje vozil 
namenjene javne parkirne površine. To so površine v lasti ali 
uporabi Občine Črnomelj.

(2) Javne parkirne površine so:
– javne parkirne površine za osebna vozila, z neomejenim 

časom parkiranja;
– javne parkirne površine za osebna vozila, z omejenim 

časom parkiranja do največ treh ur;
– rezervirane javne parkirne površine;
– parkirne površine javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 

je Občina Črnomelj, za potrebe strank;
– javne parkirne površine za tovornjake in avtobuse.

16. člen
(vzdrževanje javnih parkirnih površin)

(1) Javne parkirne površine v lasti Občine Črnomelj ali 
uporabi Občine Črnomelj vzdržuje in ureja izvajalec gospodar-
ske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.

(2) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge 

odpadke ali posode za njihovo zbiranje;
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati 

kakršnekoli predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo 
uporabo parkirnega mesta.

(3) Izvajalec gospodarske javne službe na javnih parkirnih 
površin skrbi za označevanje javnih parkirnih površin, postavi-
tev in vzdrževanje prometne signalizacije, upravljanje s par-
komati, zimsko službo ter za čiščenje javnih parkirnih površin.

(4) Lastnik, najemnik ali upravljavec javnih parkirnih po-
vršin ne odgovarja za škodo, ki bi nastala na vozilu med par-
kiranjem.

(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 
drugim odstavkom tega člena.

17. člen
(prometna ureditev na javnih parkirnih površinah)

(1) Prometno ureditev na javnih parkirnih površinah določi 
pristojni organ. S prometno signalizacijo je označen režim, ki 
velja na posameznem javnem parkirišču.

(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na 
parkirna mesta za posamezna vozila. Parkiranje na javnih par-
kirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik lahko 
na javnih parkirnih površinah parkira samo tisto vrsto vozila, za 
katero je parkirni prostor določen. Pri tem je potrebno upošte-
vati tako vertikalno kot tudi horizontalno prometno signalizacijo.

(3) Javne parkirne površine so vse površine, ki so označe-
ne in urejene kot parkirni prostor za vozila z neomejenim časom 
parkiranja ali omejenim časom parkiranja. Javne parkirne povr-
šine za neomejen čas parkiranja pa so plačljive ali ne plačljive.

(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju drugim odstavkom tega člena.

18. člen
(javne parkirne površine z neomejenim časom parkiranja)

(1) Javne parkirne površine za neomejen čas parkiranja, 
na katerih se ne plača parkirnina so:

– parkirišče na bivšem Belsadu;
– parkirišče na Majerju.
(2) Javne parkirne površine za neomejen čas parkiranja, 

na katerih se plača parkirnina so:
– javno parkirišče na Trgu svobode 3, pri gradu;
– javno parkirišče na Trgu svobode 1, pred kioskom;
– javno parkirišče za objektom Kolodvorska ulica 3 (Vini-

ški dvorec) – parkirišče Suhi most.

19. člen
(javne parkirne površine s časovno omejenim parkiranjem)

(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je parkiranje 
časovno omejeno. Čas dovoljenega parkiranja in način parki-
ranja sta razvidna s prometne signalizacije na vsakem območju 
parkiranja posebej.

(2) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega 
člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v 
vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati. 
Čas prihoda lahko voznik označi tako, da namesti parkirno uro 
ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja.

(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(4) Javne parkirne površine z omejenim časom parkiranja 
so:

– javno parkirišče pri objektu Kolodvorska cesta 22 (par-
kirišče pri bivšem Borovu – Muller);

– ob Kolodvorski cesti od hišne št. 57 do 49 (ob Remsa 
do L-športa);

– na Ulici Otona Župančiča od hišne št. 3 do 6b;
– med Kolodvorsko cesto in objektom Pod lipo 5 (ajdovo 

zrno);
– ob Zadružni cesti pri spomeniku NOB (pod Gričkom);
– parkirišče za gradom;
– parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 43 (pod Ein-

siedlerjem);
– parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 34 (pred belo 

hišo);
– parkirišče pred stavbo Ulica Lojzeta Fabjana 11 (Ko-

betičev grad).

20 člen
(rezervirane javne parkirne površine)

(1) Rezervirane parkirne površine so posebej označene 
in urejene površine, ki so namenjene:

– za osebna vozila invalidov;
– za polnjenje električnih vozil.
(2) Parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah je pre-

povedano vsem, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznika in odgo-

vorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi z drugim 
odstavkom tega člena.
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(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

21. člen
(javne parkirne površine za tovornjake in avtobuse)
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je na javnih prome-

tnih površinah dovoljeno le na mestih, ki so posebej urejena in 
označena za ta namen in se praviloma uredijo ob vpadnicah v 
naselje ali ob obvozni cesti naselja.

22. člen
(parkirnina)

(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je potrebno 
plačilo parkirnine. Te javne parkirne površine so posebej ozna-
čene s prometno signalizacijo s katere je razviden tudi režim 
parkiranja in cena parkirnine.

(2) Višino parkirnine na javnih parkirnih površinah določi 
župan Občine Črnomelj s posebnim sklepom.

(3) Na javni parkirni površini kjer se zahteva plačilo par-
kirnine je postavljen parkomat za plačilo parkirnine, ki jo je 
treba plačati na predpisan način. Parkirni listek mora voznik 
postaviti na vidno mesto v vozilu in po izteku dovoljenega časa 
parkiranja vozilo odpeljati.

(4) Plačila parkirnine so oproščeni:
– vozniki, ki s službenimi vozili obiskujejo bolnike, nudijo 

prvo pomoč ali opravljajo službene intervencije (npr. vozila po-
licije, gasilcev, civilne zaščite, redarstva) za čas obiska oziroma 
intervencije;

– vozniki invalidi za največ 2 uri, kolikor imajo njihova 
vozila na vidnem mestu parkirno karto za invalide in parkirajo 
na za to označenem parkirišču ter so na vidnem mestu vozila 
označili čas prihoda;

– vozniki, ki vozilo parkirajo na parkirišču, kjer je parkira-
nje urejeno s plačilom parkirnine, za čas do 30 minut, pri čemer 
morajo parkirni listek pustiti na vidnem mestu vozila, oziroma 
označiti čas prihoda na parkirni urici ali da na listu papirja raz-
ločno napiše uro pričetka parkiranja;

– vozniki električnih vozil, na polnilnih parkirnih mestih 
električnih vozil, za čas polnjenja vozila.

(5) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznika in odgo-
vorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tretjim 
odstavkom tega člena.

(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.

23. člen
(parkirna dovolilnica)

(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, 
v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je dolo-
čeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev se lahko izkazuje 
s parkirno dovolilnico.

(2) Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi 
vloge upravičenca in proti plačilu takse. Dovolilnico za parkira-
nje sme uporabljati le upravičenec, kateremu je bila dovolilnica 
izdana.

(3) Dovolilnica se izda za določeno območje mesta Čr-
nomelj in ne za točno določeno parkirno mesto. Za parkiranje 
na vseh drugih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo 
parkirnine ali časovna omejitev, je parkiranje dovoljeno le v 
obsegu za katerega je plačana parkirnina oziroma je prilago-
jen čas parkiranja. Parkirna dovolilnica ne zagotavlja prostega 
parkirnega mesta.

(4) Cene parkirnih dovolilnic določi župan Občine Čr-
nomelj s posebnim sklepom. Dovolilnica se izda za tekoče 
koledarsko leto. Če se izda za krajši čas, se taksa sorazmerno 
zmanjša. Veljavnost dovolilnice je za čas, za katerega je pla-
čana taksa. Letna dovolilnica, ki je izdana za tekoče leto, velja 
od 1. januarja tekočega leta, do 31. januarja naslednjega leta.

(5) Če pride do sprememb podatkov na dovolilnici med 
letom, se poda vloga za spremembo pristojnemu organu, upra-
vičenec vrne staro dovolilnico, pristojni organ pa mu izda novo.

(6) Uporabniki parkirnih dovolilnic so dolžni v času parki-
ranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila 
ali pod vetrobransko steklo tako, da je dobro vidna in v celoti 
čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik 
dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s sedmim od-
stavkom tega člena.

(8) Z globo 80 EUR se kaznujeta za prekršek upravičenec 
do dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupra-
vičeni osebi, in oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za 
parkiranje.

24. člen
(upravičenci do parkirnih dovolilnic)

(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi pro-
silec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na ka-
terem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja 
in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi 
nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu 
predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovorno-
stjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene 
stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko 
le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni 
dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v 
lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi 
parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se 
lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve 
nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje 
koledarsko leto.

(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi po-
slovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na obmo-
čju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna 
omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže 
in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. 
Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno 
dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve 
različni vozili, ki sta v lasti prosilca.

(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi 
zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev 
dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se 
plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni 
subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in 
tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Za-
posleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ 
eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede 
največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj na vlogi 
za dovolilnico pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če 
stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na 
naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do 
dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

(4) Občina Črnomelj ima za tekoče leto lahko izdanih do 
pet parkirnih dovolilnic, namenjenih za protokolarne namene, 
ki veljajo na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno 
plačilo takse.

V. DELO NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH

25. člen
(1) Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za 

redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje 
oziroma soglasje za izvajanje del, ki ga izda pristojni organ.

(2) Pristojni organ lahko v dovoljenju za poseg v javno 
prometno površino določi, da je dela potrebno izvesti nepreki-
njeno v določenem času ali samo v nočnem času.

(3) Pri izdaji soglasja za izvajanje del na javnih prometnih 
površinah se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki do-
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ločajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki 
urejajo občinske ceste.

(4) Dela na javnih prometnih površinah se morajo izvajati 
skladno s pogoji v izdanem dovoljenju.

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena.

(6) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samo-
stojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena.

(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

26. člen
Javno prometno površino je potrebno takoj po končanih 

delih vzpostaviti v prvotno stanje. Prekopi površin, ki niso se-
stavljene iz posameznih elementov, se morajo izvesti s strojnim 
rezanjem, začasno je ob naročilu dokončne ureditve v prvotno 
stanje dovoljena utrditev z drugim materialom, vendar mora biti 
površina prekopa v isti višini kot ostala površina.

VI. CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA

27. člen
(1) Prometna signalizacija se postavlja na podlagi prome-

tne zasnove ali predlogov vzdrževalca prometnih površin po 
predhodnem mnenju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Dovoljenje za postavitev in odstranitev prometnih 
znakov in označb na javnih prometnih površinah izda za ureja-
nje prometa pristojni organ.

(2) Za postavljanje, odstranjevanje in vzdrževanje pro-
metne signalizacije v skladu s tem odlokom je pristojen vzdr-
ževalec javne prometne površine, ki o prometnih znakih vodi 
predpisan register.

VII. POSEBNI TEHNIČNI UKREPI ZA VARNOST

28. člen
(1) V bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol je na 

predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
dovoljeno urediti hitrostne ovire (grbine) in druge elemente za 
umirjanje prometa. Izjemoma je pod istim pogojem dovoljeno 
te grbine postavljati tudi na drugih voziščih, če je to potrebno 
iz razlogov varnosti prometa in umirjanja prometa ni mogoče 
zagotoviti z drugimi ukrepi.

(2) Hitrostne ovire (grbine) in ostali elementi za umirjanje 
prometa morajo biti označeni s prometnimi znaki in talnimi 
obeležbami, ki so vidne tudi v času zmanjšane vidljivosti ter 
izvedene skladno s tehničnimi specifikacijami.

(3) Za urejanje prometa pristojni organ lahko po predlogu 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali na podlagi 
prometne zasnove odredi postavitev varovalnih ograj na nevar-
nih mestih, kjer so ogroženi pešci.

(4) Postavitev, vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih va-
rovalnih ograj izvaja izvajalec gospodarske javne službe javne 
prometne površine, na kateri stoji ograja. V primeru, da je 
varovalna ograja potrebna pred izhodom iz objekta oziroma 
prostora, kjer je nevarnost neposrednega dostopa ali padca 
pešca na cestišče, mora stroške za naloge iz prejšnjega stavka 
plačati lastnik objekta oziroma prostora.

VIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO  
V CESTNEM PROMETU

29. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: SPV) opravlja zlasti naslednje 
naloge:

– načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v ce-
stnem prometu,

– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu,
– predlaga programe za varnost cestnega prometa in 

ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 

varnost cestnega prometa,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-

obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti,

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu.

30. člen
(1) Predsednika in člane SPV imenuje občinski svet. Člani 

SPV so predvsem predstavniki organov in organizacij, katerih 
dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prome-
tu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne 
družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljalcev 
cest in drugih izvajalcev).

(2) Mandatna doba predsednika in članov SPV je 4 leta 
in se lahko ponovi.

31. člen
Delovanje SPV se podrobneje predpiše s poslovnikom, 

ki ga sprejme SPV. Administrativno tehnična opravila za SPV 
zagotovi občinska uprava.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska 

inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Prometna signalizacija in register prometne signalizacije 

se uskladi s tem odlokom v roku 6 mesecev po pričetku njegove 
veljavnosti.

34. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o pro-

metni ureditvi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/12, 81/15).

35. člen
V skladu s sklenjenimi pogodbami za najem parkirnega 

mesta z dovolilnico Javnega podjetja Komunale d.o.o. Črnomelj 
je parkiranje možno do konca leta 2020.

36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih taksah v občini Črnomelj

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin 
/ZFO-1/ (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 21 in 65. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
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14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 
15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 7. in 16. člena Statuta 
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je 
Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o občinskih taksah v občini Črnomelj

1. člen
V 2. členu Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj 

(Uradni list RS, št. 65/07) se v prvem odstavku doda nova 
druga točka, ki se glasi:

»2. uporabo javnih površin za gostinski vrt in spremljajoče 
dejavnosti (npr. igrala, mobilna plezalna stena ipd.);«

Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka pa postanejo 3., 4., 5. in 
6. točka.

2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predhodno pristojni organ Občinske uprave za urejanje 

prostora, za uporabo javne površine za potrebe gostinskega 
vrta in morebitnih spremljajočih dejavnosti, ugotovi možnost 
umestitve le-tega v prostor in predpiše zavezancu prostorsko 
izvedbene pogoje glede celostne ureditve, ki jih lahko v času 
uporabe predmetne javne površine tudi dopolni.«

3. člen
V posebnem delu odloka – TARIFE OBČINSKIH TAKS se 

za tarifo št. 1. doda tarifa št. 1a, ki se glasi:
»Tarifa št. 1a: Za uporabo javnih površin za gostinski vrt 

in spremljajoče dejavnosti (npr. igrala, mobilna plezalna stena 
ipd.) znaša taksa dnevno za vsak uporabljeni m²:
1a.1. Gostinski vrt in prostor za spremljajoče 

dejavnosti, ki ni povezan z obstoječim 
gostinskim obratom 0,9 točke

1a.2. Gostinski vrt in prostor za spremljajoče 
dejavnosti, ki je prostorsko povezan 
z gostinskim obratom 0,5 točke

1a.3. Površine spremljajočih dejavnosti 0,1 točke
Opomba:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, 

pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge javne površine 
na območju občine ter javni prostori v lasti občine. Taksni za-
vezanec je gostinec, uporabnik javnih površin za potrebe go-
stinskega vrta in spremljajočih dejavnosti (npr. igrala, mobilna 
plezalna stena ipd.).

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 426-01/2007
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

909. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj 
za leto 2019

Na podlagi 98. člena 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) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14 in 66/16) je Občinski svet na 12. redni seji dne 16. 4. 
2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 

2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi-
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Črnomelj za leto 2019. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi obrazložitev letnega načrta razvojnih progra-
mov v letu 2019 in obrazložitve splošnega in posebnega 
dela proračuna.

3. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:

EUR

A) BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. Prihodki skupaj 13.018.986,27

II. Odhodki skupaj 14.096.010,32

III. Proračunski primanjkljaj –1.077.024,05

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0

VI. Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapital. deležev 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje  1.500.000,00

VIII. Odplačila dolga 489.071,31

IX. Zmanjšanje sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –66.095,36

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 513.710,13

XI. Neto financiranje 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)  1.010.928,69

XII. Stanje sredstev na računih 31. 12. 20.302,00

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-345/2018
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
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910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), določil Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013) ter na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4. 
2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 

gospodarstva v Občini Črnomelj

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občin-

skega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Ob-
čini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15 in 36/19) se v 16. členu 
na koncu tretje alineje pika spremeni v vejico in se doda nova 
četrta alineja, ki glasi:

»– najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zasto-
pniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.«.

V četrtem odstavku 17. člena se doda nova tretja alineja, 
ki glasi:

»– Najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zasto-
pniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2015
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

911. Sklep o višini parkirnine za leto 2020

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni 
list RS, št. 53/08, 47/13) je Občinski svet občine Črnomelj na 
12. redni seji, dne 16. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o višini parkirnine za leto 2020

1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za 

poletno turistično sezono 2020 določi najvišja dnevna parkir-
nina v znesku:

– 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in 
večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih 
motornih vozil;

– 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji 
osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 
22 potnikov;

– 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, 
druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za 

zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresi-
ranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo 
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.

Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega 
odstavka:

– 70 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračuna-
vanje mesečne parkirnine;

– 50 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračuna-
vanje sezonske parkirnine.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0023/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

912. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičninama parc. št. 5148/6 in parc. št. 1684/2, obe 

k.o. 1564-Preloka se ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-25/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

913. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomen

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičninam parc. št. 2342/346, parc. št. 2342/348, 

parc. št. 2342/351, parc. št. 2342/349 in parc. št. 2342/343, 
vse k.o. 1540-Dobliče se ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.
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II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-251/2019
 478-288/2019
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

914. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini parc. št. 498/13 k.o. 1566 – Žuniči se uki-

ne status javnega dobra in zemljišče postane last Občine Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-109/2018
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parc. št. 4986/1 in parc. št. 4524, obe 

k.o. 1549 – Tanča Gora se ukine status javnega dobra in ze-
mljišči postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 
Črnomelj, matična št: 5880254000.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-187/2019
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

916. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 244. in 245. člena Zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 
3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) 
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 12. redni seji 
dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 

lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti 
Občine Črnomelj, ki predstavljajo: dele kategoriziranih poti in 
cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih 
površin:
katastrska 
občina

parc. št. vrsta nepremičnine v naravi

1535-Črnomelj 844/26 hodnik za pešce
1535-Črnomelj 926/10 Lokalna cesta, LC 054411
1535-Črnomelj 962/15 Lokalna krajevna cesta, 

LK 054341
1535-Črnomelj 962/17 Lokalna krajevna cesta, 

LK 054341
1535-Črnomelj 961/9 Lokalna krajevna cesta, 

LK 054341
1536-Talčji Vrh 4905/1 Javna pot, JP 556281
1536-Talčji Vrh 3401/7 Javna pot, JP 556361
1536-Talčji Vrh 165/3 Javna pot, JP 556452
1539-Mavrlen 1793/4 Javna pot, JP 556231
1539-Mavrlen 1793/5 Javna pot, JP 556231
1539-Mavrlen 1794/7 Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče 3249/2 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3252/2 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 2750/2 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3255/4 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 2747/4 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 2742/7 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3248/16 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3259/4 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3259/7 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3600/2 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 3600/4 Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče 1077/4 Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče 1077/6 Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče 27 Križišče javnih poti JP 556121 

in JP 556122
1540-Dobliče 54 Ne-kategorizirana pot
1541-Loka 2126/12 Javna pot, JP 554131
1541-Loka 1148/21 Javna pot, JP 554321
1541-Loka 662/6 Lokalna krajevna cesta, 

LK 054231
1541-Loka 1294/14 Ne-kategorizirana pot
1544-Griblje 1008/4 Lokalna cesta, LC 554671
1549-Tanča 
Gora

3812/2 Avtobusno postajališče

1552-Adlešiči 1073/4 Javna pot, JP 554771
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2. člen
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, 
ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Obči-
ne Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine 
Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, 
ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o 
javnem dobrem.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem 

svetu Občine Črnomelj. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 478-62/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DIVAČA

917. Sklep o spremembi Sklepa o možnosti 
začasnih izpisov otroka iz vrtca 
in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi 
začasnega izpisa

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Statuta Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15, 55/17, 4/19) in v povezavi z 32. členom Zakona o 
vrtcih (ZVrt), (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) ter 
78. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – 
ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-
-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 
– ZMVN-1A in 72/19) je Občinski svet Občine Divača na 
6. dopisni seji dne 22. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o možnosti začasnih 

izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega 
plačila vrtca zaradi začasnega izpisa

1.ž
Prvi odstavek prve točke Sklepa o možnosti začasnih 

izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca 
zaradi začasnega izpisa (Uradni list RS, št. 56/13) se spremeni 
tako, da glasi:

»Starši otrok, za katere je Občina Sežana po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uvelja-
vljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v 
obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno 
odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ 
dveh mesecev.«

2.
Ostala določila Sklepa ostajajo nespremenjena.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2020-05
Divača, dne 22. aprila 2020

Županja
Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

NOVA GORICA

918. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-1, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP), 
četrtega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
redni seji dne 23. aprila 2020 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

Mestne občine Nova Gorica

1. člen
Sredstva proračunske rezerve do višine 400.000 evrov se 

uporabijo za financiranje izdatkov odprave posledic naravne 
nesreče, in sicer epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).

2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 

2020 posebej specificirana.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-7/2020-3
Nova Gorica, dne 23. aprila 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

919. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni 
občini Nova Gorica

Na podlagi 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – Zvoz-1B) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 23. aprila 2020 sprejel



Stran 2300 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini 

Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapu-
ščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, 
prodaje in uničenja zapuščenih vozil.

2. člen
(izrazi, uporabljeni v tem odloku)

(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, par-

kirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni name-
njena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano 
več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki 
se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali 
drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz 
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;

– »javna površina« je grajena in zelena površina, na-
menjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, 
tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, 
rekreacijska površina in podobna površina;

– »lastnik zapuščenega vozila« oziroma »lastnik vozila« 
je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil, 
če pa vozilo ni vpisano v evidenci, se za lastnika šteje zadnja 
v evidenco vpisana oseba, razen če le-ta ne dokaže naspro-
tnega;

– »vozilo brez znanega lastnika«, je vozilo, katerega 
lastnika ni mogoče ugotoviti iz identifikacijskih oznak na vozilu 
samem ali za katerega na z zakonom dovoljen način ni mogoče 
dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;

– »pooblaščena uradna oseba« za vodenje postopka za 
zapuščeno vozilo je občinski redar (razen na državnih cestah 
izven naselja);

– »uporabnik vozila« je imetnik pravice uporabe oziroma 
uporabnik vozila skladno s predpisi;

– »izvajalec« je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja 
cest oziroma gospodarska družba oziroma samostojni podje-
tnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok 
izvaja opravila odstranjevanja, hrambe, vrnitve ali uničenja 
zapuščenih vozil in ga občina izbere skladno z določili zakona 
o javnem naročanju.

(2) Za potrebe tega odloka se izraz »lastnik zapuščenega 
vozila« oziroma »lastnik vozila« uporablja tudi za »uporabnika 
vozila«.

(3) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa 
in zakon, ki ureja javne ceste.

II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE  
VOZIL LASTNIKOM

3. člen
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil)

(1) Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili 
skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu 
s tem odlokom.

(2) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odstra-
njevanja zapuščenega vozila na zapuščeno vozilo namesti 
pisno odredbo, s katero obvesti lastnika zapuščenega vozila, 
da je dolžan v roku treh dni odstraniti zapuščeno vozilo z jav-
ne površine. Odredba mora vsebovati tudi opozorilo, da bo v 

nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odstranjeno na njegove 
stroške.

(3) Odredbo iz prejšnjega odstavka pooblaščena uradna 
oseba nalepi v nepremočljivi embalaži na vidno mesto zapu-
ščenega vozila. Izvirnik odredbe se hrani pri organu, ki jo je 
izdal. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.

(4) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba 
fotografirati zapuščeno vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.

(5) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pra-
vilno vročena tudi, če je bila kasneje poškodovana ali uničena, 
če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da je bila odredba 
nameščena na zapuščeno vozilo.

(6) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se 
vroči izvajalcu, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje 
v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapušče-
nega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne 
odstrani sam.

(7) Pooblaščena uradna oseba vodi zapisnik v primeru 
odstranitve zapuščenega vozila s strani izvajalca. Zapisnik o 
odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum 
izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki 
jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastni-
ku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve 
vozila, podatke o izvajalcu in podatke o pooblaščeni osebi izva-
jalca. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami, 
ki so priloga zapisniku.

4. člen
(odstranitev in hranjenje zapuščenega vozila)

(1) Izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na podlagi od-
redbe pooblaščene uradne osebe in ga odpelje v hrambo v 
varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor odpelje za-
puščeno vozilo, katerega lastnika ali imetnika pravice uporabe 
ni bilo mogoče ugotoviti.

(2) Če lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je poo-
blaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca in 
je ta že prispel na sam kraj, da odstrani vozilo, vozila pa še ni 
pričel nalagati, je lastnik vozila dolžan pokriti polovico stroškov 
odvoza vozila.

(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati (so nameščene kle-
šče na pnevmatike ali je nameščena gred na vozilo) ali je vozilo 
že naloženo (s pnevmatikami se je že dotaknilo prostora za 
nalaganje izvajalčevega vozila ali je dvignjena gred), se šteje 
da je odvoz vozila izvršen, zato mora lastnik vozila kriti stroške 
odvoza v celoti. Če ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

Stroške storitve odvoza se mora poravnati na kraju prekrška 
z gotovino ali z določeno plačilno kartico izvajalcu odvoza vozil.

Ko je izvajalec z naloženim vozilom speljal, odpelje nalo-
ženo vozilo v hrambo.

(4) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki 
vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podatke o vozilu 
ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo 
zapuščenega vozila.

(5) Izvajalec odgovarja za škodo na vozilu, nastalo v času 
odstranjevanja in hrambe vozila.

(6) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z za-
konom tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za 
prevzem vozila v varovanem prostoru, ko je lastnik vozila znan, 
oziroma tri mesece od objave razglasa o najdenem vozilu iz 
tretjega odstavka 6. člena tega odloka, če lastnik vozila ni znan.

5. člen
(vozilo neznanega lastnika)

(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno za-
vrženo in ne predstavlja vrednosti in gre le še za ostanke vozila 
in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe 
tega odloka uniči kot odpadek, po merilih iz predpisa, ki ureja 
ravnanje z odpadki.

(2) V tem primeru stroške odstranitve in uničenja krije 
Mestna občina Nova Gorica.
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6. člen
(prevzem vozila pri izvajalcu)

(1) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma 
imetniku pravice uporabe na podlagi verodostojne listine, ki 
dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili 
plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.

(2) O prevzemu vozila je izvajalec dolžan obvestiti organ, 
ki je odredil odstranitev vozila.

(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozi-
la, objavi pooblaščena uradna oseba, ki je odredila odstranitev, 
razglas o najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da 
prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, 
ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano 
oziroma uničeno. Razglas o zapuščenem vozilu se objavi na 
spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica in na spletnih 
straneh izvajalca.

III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE  
ZAPUŠČENEGA VOZILA

7. člen
(prodaja vozila)

(1) Če se po preteku trimesečnega roka po objavi razgla-
sa iz prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, ob-
činska uprava Mestne občine Nova Gorica sprejme odločitev o 
tem, ali se vozilo proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu 
odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni ceni-
lec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno 
vrednostjo vozila na drug transparenten način.

(2) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške od-
stranitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in 
javne dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.

(3) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega la-
stnik ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh 
stroškov prihodek proračuna.

8. člen
(uničenje vozila)

(1) Če je prodaja na javni dražbi iz prejšnjega člena neu-
spešna ali v primeru manjše ali neznatne vrednosti vozila, se 
vozilo uniči. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vredno-
sti, kadar so stroški odstranitve, hrambe in javne dražbe večji 
od ocenjene vrednosti vozila.

(2) Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen izvajalec.
(3) Izvajalec je dolžan po uničenju vozila Mestni občini 

Nova Gorica predložiti potrdilo o uničenju.

IV. CENE IN STROŠKI

9. člen
(cena odstranitve in hrambe vozila)

(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega 
vozila so:

– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje,
– stroški uničenja vozila.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog 

cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaraču-

nali lastniku oziroma Mestni občini Nova Gorica.
(4) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme 

župan na podlagi predloga izvajalca.

10. člen
(izterjava in plačilo stroškov)

(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uniče-
njem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V 
primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno 
z veljavno zakonodajo.

(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozi-
la, izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapušče-
nega vozila zaračuna Mestni občini Nova Gorica.

V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen
(pogoji in obveznosti izvajalca)

(1) Izvajalec mora za namen odstranitve in hrambe vozil 
biti ustrezno registriran in mora izpolnjevati za to dejavnost 
predpisane pogoje ter razpolagati z ustrezno opremo in pro-
storom za hrambo, ki mora biti ustrezno varovan.

(2) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim 
časom in celodnevno (24 ur) hrambo vozil, ki vključuje varo-
vanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno 
zavarovanje vozil za čas hrambe.

VI. NADZOR

12. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem določb 3. člena in drugega od-
stavka 6. člena tega odloka izvaja pooblaščena uradna oseba 
medobčinske redarske službe.

Nadzor nad izvajanjem določb 4. člena, 5. člena, prve-
ga in tretjega odstavka 6. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 
10. člena in 11. člena izvaja pristojni organ občine za gospo-
darske javne službe.

VII. GLOBE

13. člen
(globa za prekršek)

Lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub 
temu, da je bila odrejena odstranitev, se kaznuje v skladu z 
zakonom, s katerim se urejajo pravila cestnega prometa.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 30., 31., 32. 
in 33. člen Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega 
značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 
15/97 in Uradni list RS, št. 53/15), uporabljajo pa se še do 
15. junija 2020.

15. člen
(uveljavitev odloka, pričetek uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. junija 
2020.

Št. 007-3/2020-7
Nova Gorica, dne 23. aprila 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič
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RIBNICA

920. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine 
Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), tretjega odstavka 17. čle-
na Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, 
št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 
2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok), 15. člena Statuta 
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11), 14. člena Statuta 
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 14. člena Sta-
tuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17), 16. člena 
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 17. člena Statuta Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), so Občinski svet Občine 
Sodražica na 8. redni seji, dne 12. 12. 2019, Občinski svet 
Občine Dobrepolje na 8. redni seji, dne 19. 12. 2019, Občin-
ski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 19.12 2019, 
Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji dne 19. 12. 
2019 in Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 
6. 4. 2020 sprejeli

S K L E P

I.
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

o izstopu iz organa skupne občinske uprave Medobčinski in-
špektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 44/19), se ugotovi, 
da je Občina Dobrepolje dolžna zagotavljati v Odloku določen 
delež sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave 
do dne 31. 12. 2019.

II.
Občina Dobrepolje je dolžna do roka, določenega v 1. toč-

ki tega sklepa, prevzeti odprte zadeve iz delovanja organa 
skupne občinske uprave, ki se nanašajo na krajevno pristojnost 
Občine Dobrepolje.

III.
Zaradi izstopa Občine Dobrepolje iz organa skupne občin-

ske uprave se zaposlenim v organu skupne občinske uprave 
delovno razmerje in vse pravice iz delovnega razmerja, ne 
spremenijo.

IV.
Na novo se določi razmerje za financiranje delovanja MIR, 

v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila 
vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:

(1) Občina Loški Potok 10,10 %,
(2) Občina Ribnica 53,30 %,
(3) Občina Sodražica 12,20 %,
(4) Občina Velike Lašče 24,40 %.

V.
Ta sklep je podlaga za začetek postopka za spremembe 

in dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepo-
lje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list 
RS, št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 
2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok), oziroma za sprejem 
novega Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave, ki so 
nastopile zaradi izstopa Občine Dobrepolje.

VI.
Sklep se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in začne veljati, ko je sprejet s strani vseh občin 
ustanoviteljic.

Št. 032-1/2009
Ribnica, dne 6. aprila 2020

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Župan
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

SLOVENSKE KONJICE

921. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske 
Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javne-
ga komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski 
svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 
21. 4. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat 

o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske 
Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe 
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z 
datumom izdelave februar 2020.

II.
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje, da 

predračunska lastna cena omrežnina za vodarino presega 
10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 4,3878 €/mes. na 
predračunsko lastno ceno 4,8306 €/mes.

(2) Obračunska oziroma predračunska lastna cena vo-
darine ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane 
nespremenjena.

III.
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do uve-

ljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

IV.
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.
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(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo 
bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Št. 032-0009/2020-6/1(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice 

Darko Ratajc

922. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev obvezne občinske javne 
službe varstva okolja ravnanje s surovinami 
(komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske 
Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javne-
ga komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski 
svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 
21. 4. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat 

o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne 
službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi od-
padki) v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec 
gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje 
d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2020.

II.
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje pre-

dlog izračuna, da obračunske lastne cene:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna 

infrastruktura,
– zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – izvajanje 

storitev,
– zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – javna infra-

struktura,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – javna 

infrastruktura,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov – javna infrastruktura,
ne presegajo 10 % od potrjenih cen in cene ostanejo nespre-
menjene.

(2) Predračunska lastna cena zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od 
potrjene cene in se cena zviša iz 0,1112 €/kg na predračunsko 
lastno ceno 0,1316 €/kg.

(3) Predračunska lastna cena obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od 
potrjene cene in se cena zviša iz 0,0911 €/kg na predračunsko 
lastno ceno 0,1047 €/kg.

(4) Predračunska lastna cena odlaganje ostankov prede-
lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – izvajanje stori-
tev presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0958 
€/kg na predračunsko lastno ceno 0,1389 €/kg.

(5) Potrjuje se preračun porazdelitev količin posameznih 
vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

III.
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do 

uveljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice.

IV.
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo 

bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Št. 032-0009/2020-6/2(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice 

Darko Ratajc

923. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javne-
ga komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski 
svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 
21. 4. 2020 sprejel

S K L E P

(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Ela-
borat o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal 
izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno 
podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave fe-
bruar 2020.

(2) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje pre-
dlog izračuna, da predračunska lastna cena omrežnina odva-
janje komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene 
in se cena zviša iz 3,3566 €/mes. na predračunsko lastno ceno 
3,7055 €/mes.

(3) Predračunska lastna cena omrežnina odvajanja pa-
davinske odpadne vode ne presega 10 % od potrjene cene in 
cena ostane nespremenjena.

(4) Predračunska lastna cena odvajanje komunalne od-
padne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša 
iz 0,2008 €/m3 na predračunsko lastno ceno 0,2582 €/m3.

(5) Predračunska lastna cena odvajanje padavinske od-
padne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 
0,0453 €/m3 na predračunsko lastno ceno 0,0654 €/m3.

III.
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do 

uveljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice.

IV.
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo 

bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Št. 032-0009/2020-6/3(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc



Stran 2304 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije

924. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javne-
ga komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski 
svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 
21. 4. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat 

o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec go-
spodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. 
Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2020.

II.
(1) Občinske svet Občine Slovenske Konjice potrjuje pre-

dlog izračuna, da predračunska lastna cena omrežnina čišče-
nje komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene 
in se cena zviša iz 2,8145 €/mes. na predračunsko lastno ceno 
3,2197 €/mes.

(2) Predračunska lastna cena omrežnina čiščenje pa-
davinske odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in 
se cena zviša iz 0,0345 €/m3 na predračunsko lastno ceno 
0,0404€/m3.

(3) Obračunska lastna cena čiščenja komunalne odpa-
dne vode ne presega 10 % od potrjene cena in cena ostane 
nespremenjena.

(4) Obračunska lastna cena čiščenja padavinske odpa-
dne vode ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane 
nespremenjena.

(5) Obračunska lastna cena omrežnina črpanja, prevoz in 
čiščenje greznične gošče in blata MKČN ter obračunska lastna 
cena storitev črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in 
blata MKČN ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni osta-
neta nespremenjeni.

III.
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do 

uveljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice.

IV.
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo 

bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Št. 032-0009/2020-6/4(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

TREBNJE

925. Sklep o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 9. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski 
svet Občine Trebnje na 7. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v javnih vrtcih  

Občine Trebnje

1. člen
Cene programov v javnih vrtcih Občine Trebnje od 1. 5. 

2020 znašajo mesečno na otroka po posameznih programih 
predšolske vzgoje (v EUR):

Javni vrtec Prvo starostno 
obdobje (jasli)

Drugo starostno  
obdobje – Homogeni 

(3–4 let) in kombinirani

Drugo starostno 
obdobje Homogeni 

(4–6 let)

Drugo starostno obdobje
6-urni program

Razvojni 
oddelek

Vrtec Mavrica Trebnje 514,59 411,58 377,69 337,62 908,70

Vrtec Sončnica  
Veliki Gaber 499,20 408,46 373,29 / /

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevan v cenah pro-

gramov iz 1. člena tega sklepa, izračunan na povprečje 21 dni 
znaša:

– Vrtec Mavrica Trebnje: dnevni program: 1,77 EUR na 
dan, poldnevni program 1,59 EUR na dan;

– Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber: dnevni program: 
1,81 EUR na dan.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem se 
znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene 
odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
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3. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne 

oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok 
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usme-
ritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški 
zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški 
spremljevalca.

O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebni-
mi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, obvestiti tudi organ 
Občine Trebnje, pristojen za predšolsko vzgojo.

4. člen
V kolikor je otrok dnevno prisoten vrtcu več kot 9 ur, starši 

doplačajo za vsako začeto uro prisotnosti otroka 2,50 EUR, 
oziroma znižano s potrdilom delodajalca staršev 0,50 EUR. 
Potrdilo delodajalca oddajo starši za šolsko leto.

V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času 
vrtca, starši doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro 
v višini 7,50 EUR.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o do-

ločitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih Ob-
čine Trebnje, št. 602-1/2019 in 602-13/2018 (Uradni list RS, 
št. 13/19).

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi. Uporablja se od 1. 5. 
2020 dalje.

Št. 602-14/2020 in 602-3/2020
Trebnje, dne 23. aprila 2020

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

926. Sklep o izdaji soglasja k cenam 
socialnovarstvene storitve »Pomoč družini 
na domu« ter določitev višine subvencije 
Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), Pravil-
nika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih sto-
ritev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) 
ter 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 
65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. dopisni seji dne 
23. 4. 2020 sprejel

S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene 

storitve »Pomoč družini na domu« ter določitev 
višine subvencije Občine Trebnje

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni soci-

alnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:

Stroški storitve  pomoč
družini na domu/uro

Celotni stroški 
storitve

Stroški strokovne 
priprave (oprostitev 

za uporabnika) 
plača občina

Stroški storitve  
brez stroškov strokovne 

priprave (osnova 
za določitev subvencije)

Subvencija 
občine

70,11  %

Cena
storitve 

za uporabnika
29,89  %

ob delavnikih in sobotah 20,65 EUR 1,86 EUR 18,79 EUR 13,17 EUR 5,62 EUR

ob nedeljah 27,16 EUR 1,86 EUR 25,30 EUR 17,74 EUR 7,56 EUR

na dan državnega praznika 28,79 EUR 1,86 EUR 26,93 EUR 18,88 EUR 8,05 EUR

2. člen
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 

0,65 strokovnega delavca znašajo 2.459,55 EUR mesečno in se 
med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno 
razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.

3. člen
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 

0,35 strokovnega delavca znašajo 3.324,37 EUR mesečno 
oziroma 2,51 EUR/uro za opravljeno uro.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji 

soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini 

na domu ter določitev višine subvencije Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 14/19), ki ga je občinski svet sprejel 
27. 2. 2019.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2020.

Št. 122-37/2020
Trebnje, dne 23. aprila 2020

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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TURNIŠČE

927. Sklep o sklenitvi pogodbe za izvajanje 
socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« 
z javnim zavodom

Občinski svet Občine Turnišče je na podlagi Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
57/12, 39/16 in 29/17) in 18. člena Statuta Občine Turnišče 
(Uradni list RS, št. 6/17) na 5. dopisni seji dne 23. 4. 2020 
sprejel

S K L E P
o sklenitvi pogodbe za izvajanje 

socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« 
 z javnim zavodom

I.
Občinski svet Občine Turnišče sprejme odločitev, da se za 

izvajanje javne socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« 
od 1. 5. 2020 dalje sklene pogodba z javnim zavodom Dom 
starejših Lendava.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati takoj.

Št. 900-11/2020
Turnišče, dne 24. aprila 2020

Župan
Občine Turnišče

Borut Horvat

928. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu 
za leto 2020

Na podlagi 99. in tretjega odstavka 101. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 57/12, 39/16 in 29/17), 37. člena Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 
in 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. dopisni seji dne 
23. 4. 2020 sprejel

S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu 

in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2020

1. člen
Občinski svet Občine Turnišče soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 

1. 5. 2020 od ponedeljka do sobote znaša 17,20 EUR na uro. V 
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu 
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v 
višini 14,92 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vode-
nja v višini 2,28 EUR na efektivno uro.

– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu 
ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 19,01 EUR na uro. V 
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu 

do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v 
višini 16,73 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vode-
nja v višini 2,28 EUR na efektivno uro.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, 

zmanjšana za 50% subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo, znaša za uporabnika:

– 7,46 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 8,36 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.

3. člen
Domu starejših Lendava se bodo sredstva za izvajanje 

storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na 
podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2020.

Št. 900-11/2020-1
Turnišče, dne 24. aprila 2020

Župan
Občine Turnišče

Borut Horvat

ZAGORJE OB SAVI

929. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) in 84. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 2. izredni seji dne 
20. 4. 2020 sprejel

S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 

(Uradni list RS, št. 30/15) se spremeni 127. člen tako, da se 
glasi:

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je 
delovanje sveta ovirano in se svet ne more sestati, je dopustno 
tudi delo sveta na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij. 
Dopustna so odstopanja od postopkov in načina delovanja 
sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke 
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv 
in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine ter 
postopek poteka seje. Če je potrebno, je mogoče tudi odsto-
panje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma 
jih potrdi svet, ko se sestane.

2. člen
Te spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Za-

gorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-3/2015
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2020

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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930. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, 
sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev 
Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov občasnih 
delovnih teles, članov drugih organov občine 
in predsednikov krajevnih skupnosti

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) in 84. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 2. izredni seji dne 
20. 4. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah  
in drugih prejemkih funkcionarjev Občine 

Zagorje ob Savi, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov občasnih delovnih 

teles, članov drugih organov občine  
in predsednikov krajevnih skupnosti

1. člen
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih funk-

cionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles ob-
činskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih 
organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 18/15) se dopolni 7. člen, in sicer tako, da se v če-
trtem odstavku za besedo »dopisne« doda vejica ter se doda 
besedilo »seje sveta izvedene na daljavo z uporabo videokon-
ferenčnih orodij«.

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-11/2015
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2020

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan



Stran 2308 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije

VLADA
931. Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli 
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere 
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 
17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov

1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene 

učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je 
edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul 
v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: 
učbenik).

2. člen
(1) Najvišje maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: 

cene) učbenikov za splošnoizobraževalne predmete, ki veljajo 
na trgu na dan začetka veljavnosti te uredbe, se lahko povišajo 
za največ 2,0 odstotka.

(2) Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje po-
klicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, 
ki veljajo na trgu na dan začetka veljavnosti te uredbe, se lahko 
povišajo za največ 2,5 odstotka.

(3) Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
določila po 1. januarju 2018, se ne smejo povišati.

3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zala-

ganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbe-
nikov, (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) morajo ministrstvo, 
pristojno za cene, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) obvestiti 
o podražitvi učbenikov najpozneje osem dni pred uveljavitvijo 
višje cene.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na-
slednje podatke in prilogo:

1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o po-

trditvi učbenika;
4. ceno učbenika, ki velja na trgu na dan začetka veljav-

nosti te uredbe;
5. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo;
6. odstotek povišanja cene in
7. datum uveljavitve višje cene na trgu.

4. člen
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil 

pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja 
prvič, (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik) mora zavezanec 
vložiti vlogo pri ministrstvu.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati nasle-
dnje podatke in priloge:

1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je 

učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih 

pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, 

format in podobno);

9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o 

potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo 

stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na 

dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali 

proizvodni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.

5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme 

Vlada Republike Slovenije.

6. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije 

sprejela sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini 
učbenik, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.

7. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna 

cena učbenika, se njegova cena ne glede na določbo 2. člena 
te uredbe lahko poviša, in sicer v skladu z zvišanjem tečaja tuje 
valute. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje 
osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg 
podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega 
odstavka 4. člena te uredbe, vsebovati trenutno veljavno ceno, 
odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na 
trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.

(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega 
odstavka nova cena posameznega učbenika ni povišana v 
skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. 
Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika, ki je 

bila vložena pred dnem uveljavitve te uredbe, se obravnava 
po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list 
RS, št. 26/19).

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 26/19).

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2020 in velja eno leto.

Št. 00726-12/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2130-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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932. Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje 
Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o ustanovitvi Odbora za spremljanje 

Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se ustanovi Odbor za spremljanje Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Odbor za 
spremljanje) na podlagi 47. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU).

2. člen
(naloge)

Odbor za spremljanje opravlja naloge, opredeljene 
v 49. in 110. členu Uredbe 1303/2013/EU.

3. člen
(sestava Odbora za spremljanje)

(1) V Odbor za spremljanje se imenujejo člani kot pred-
stavniki naslednjih institucij ali organov:

1. ministrstev, služb in uradov:
– en predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– en predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo,
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– en predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,
– en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
– en predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano,
– en predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Ministrstva za zdravje,
– en predstavnik Ministrstva za pravosodje,
– en predstavnik Ministrstva za javno upravo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroe-

konomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev:
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
– en predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– en predstavnik Konfederacije novih sindikatov Slovenije 

– Neodvisnost,
– en predstavnik Konfederacije sindikatov Slovenije – 

PERGAM,
– en predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije;

3. nevladnih organizacij in področja enakosti:
– en predstavnik Varuha človekovih pravic Republike 

Slovenije,
– en predstavnik Alpe Adria Green, Mednarodno društvo 

za varstvo okolja in narave;
4. lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in 

sveta regij:
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija,
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije Za-

hodna Slovenija,
– en predstavnik Združenja občin Slovenije,
– en predstavnik Skupnosti občin Slovenije,
– en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije;
5. invalidskih organizacij:
– en predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organi-

zacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.
(2) Predsednik Odbora za spremljanje je predstavnik 

Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko.

(3) Predsednika in člane Odbora za spremljanje imenuje 
Vlada Republike Slovenije.

4. člen
(drugi udeleženci)

Pri delu Odbora za spremljanje lahko na predlog Evropske 
komisije ali Odbora za spremljanje v svetovalni vlogi sodeluje 
predstavnik Evropske komisije. Predstavnika Evropske investi-
cijske banke in Evropskega investicijskega sklada lahko sodelu-
jeta pri delu Odbora za spremljanje v svetovalni vlogi za tisti del 
operativnega programa, h kateremu prispevata svoja sredstva 
Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.

5. člen
(nadomeščanje)

Člane Odbora za spremljanje v primeru njihove odsotnosti 
ali zadržanosti na sejah Odbora za spremljanje nadomeščajo 
namestniki, ki jih člani pisno pooblastijo.

6. člen
(sekretariat Odbora za spremljanje)

Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordina-
cijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata Odbo-
ra za spremljanje imenuje predsednik Odbora za spremljanje.

7. člen
(materialni in tehnični pogoji)

Materialne in tehnične pogoje za delovanje Odbora za 
spremljanje in njegovega sekretariata zagotavlja Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

8. člen
(povrnitev potnih stroškov)

Člani Odbora za spremljanje, ki niso predstavniki vladnih 
organov in služb ter nimajo pokritih potnih stroškov iz drugih 
virov, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov, ki jih imajo 
zaradi sodelovanja na sejah Odbora za spremljanje, in sicer 
v višini in pod pogoji, kot je to urejeno za javne uslužbence.

9. člen
(poslovnik)

Organizacijo in način delovanja Odbora za spremljanje in 
njegovega sekretariata Odbor za spremljanje podrobneje uredi 
s poslovnikom.

KONČNI DOLOČBI

10. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o 
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skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije (Uradni 
list RS, št. 13/15).

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-6/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-1541-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

933. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
za leto 2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi 

ukrepov kmetijske politike za leto 2020

1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 10/20) se v 1. členu v prvem odstavku na 
koncu 15. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 
16. točka, ki se glasi:

»16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2020/501 z 
dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 
št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, 
vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za 
sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter 
končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali poveča-
nje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila 
v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8).«.

2. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku besedilo »30. aprila« 

nadomesti z besedilom »30. junija«.

3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

besedilo »6. maja« nadomesti z besedilom »15. junija«.

4. člen
V Prilogi se na obrazcu »Vloga za izstop iz sheme za male 

kmete« besedilo »6. maja« nadomesti z besedilom »15. junija«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-13/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0067

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

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

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 

kmetovanje in plačila območjem z naravnimi  
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plači-

la, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 
10/19, 76/19 in 7/20) se v 1. členu za besedilom člena, ki se 
označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta uredba določa tudi roke in odstopanja v zvezi z 
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi 
ter v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju 
samem, v letu 2020 za izvajanje:

1. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2020/501 z 
dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 
št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, 
vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za 
sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter 
končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali poveča-
nje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila 
v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8);

2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/531 z dne 
16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega po-
dodstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za nepo-
sredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s 
površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) 
navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L 119 z dne 
17. 4. 2020, str. 1) in

3. Izvedbene uredbe Komisije št. 2020/532 z dne 16. apri-
la 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb 
(EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 
2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 
2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi 
pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na po-
dročju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, 
str. 3).«.

2. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, 

da je za leto 2020 pogoj iz tretje alineje prvega odstavka tega 
člena izpolnjen, če je za KMG do 11. junija 2020 predhodno 
usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe 
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-

vek, se beseda »drugega« nadomesti z besedilom »drugega 
in tretjega«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se beseda »drugega« nadomesti z besedilom »drugega 
in tretjega«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 30. 4. 2020 / Stran 2311 

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-12/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0069

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

935. Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj 
oziroma spričeval osebam, ki opravljajo 
varnostno kritične naloge v železniškem 
prometu

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma 
spričeval osebam, ki opravljajo varnostno 

kritične naloge v železniškem prometu

1. člen
Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost dovoljenj oziroma 
spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim 
veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 31. maja 2020.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

2. člen
(1) Dovoljenjem oziroma spričevalom iz prejšnjega člena, 

ki jim veljavnost poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka 
do 31. maja 2020, se veljavnost podaljša do 31. avgusta 2020.

(2) Dovoljenjem oziroma spričevalom oseb, ki opravljajo 
varnostno kritične naloge, ki jim je veljavnost potekla v obdobju 
od uveljavitve Odloka o podaljšanju veljavnosti dovoljenj ozi-
roma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge 
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 29/20) do 30. aprila 
2020, in jim je bila veljavnost v skladu z navedenim odlokom 
podaljšana do 30. julija 2020, se veljavnost podaljša do 31. av-
gusta 2020.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, 
ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 29/20).

4. člen
Ta odlok začne veljati 1. maja 2020.

Št. 00710-24/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2430-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

936. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka v prireji govejega mesa zaradi 
epidemije COVID-19

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada  
dohodka v prireji govejega mesa zaradi 

epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravi-
čence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega 
nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa 
zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno 
nadomestilo), ki je posledica zmanjšanega odkupa goveda in 
posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospo-
darstvih.

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom 
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podpo-
ro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 
20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komi-
sije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči 
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I 
z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(izpad dohodka v sektorju govedoreje)

Zaradi zmanjšanega odkupa goveda in posledično po-
večanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih zaradi 
epidemije COVID-19 je sektor govedoreje utrpel več kot 20 % 
izpad dohodka.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetij-

skih proizvodov, 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 kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

2. podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti je subjekt, 
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, za katerega velja vsaj 
ena od okoliščin, ki so opredeljene v 14. točki 2. člena Uredbe 
702/2014/EU;

3. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v pred-
pisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali, pri 
čemer je na kmetijskem gospodarstvu lahko eno ali več go-
spodarstev;

4. govedo je moško govedo, ki zajema bike, vole in teleta, 
oziroma žensko govedo, ki zajema krave in telice;

5. GVŽ je glava velike živine, je predpisana enota za 
primerjavo med vrstami in kategorijami živali, ki se izračuna 
z uporabo koeficienta GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci 
imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, 
št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik 
EIRŽ).



Stran 2312 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije

4. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za finančno nadomestilo zara-
di izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije 
COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka, (v nadalj-
njem besedilu: zahtevek) je nosilec kmetijskega gospodarstva 
v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki 
redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju 
od 13. marca do 31. maja 2020.

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz 
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finanč-
nega nadomestila po tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na 
GVŽ goveda.

(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je 
bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah v kmetijski 
dejavnosti, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja 
na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.

6. člen
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)

Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– je oddal zbirno vlogo za leto 2019 v skladu z uredbo, ki 
ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2019;

– v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 je dal v zakol, 
odpremo ali izvoz govedo starejše od enega leta, ki ga je pred 
tem imel v reji na kmetijskem gospodarstvu vsaj šest mesecev;

– za govedo iz prejšnje alineje morajo biti javljeni odhodi 
iz kmetijskega gospodarstva in prihodi v klavnico v Centralni 
register govedi v primeru zahtevkov iz prvega odstavka 8. čle-
na tega odloka do 29. aprila 2020 oziroma v primeru zahtevkov 
iz drugega odstavka 8. člena tega odloka do 14. junija 2020;

– na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju 
in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge 
denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ goveda, ki 
se izračuna na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec 
kmetijskega gospodarstva oddal v zakol, odpremo ali izvoz 
v obdobju od 13. marca do 15. aprila 2020 in v obdobju od 
16. aprila do 31. maja 2020 ter je naveden na zahtevku, z 
uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ, pri tem se upošteva 
le govedo, starejše od enega leta.

(2) Višina finančnega nadomestila na GVŽ goveda, starej-
šega od dveh let, znaša 100 eurov, na GVŽ goveda od enega 
do dveh let pa znaša 167 eurov in je določena na osnovi me-
todologije Kmetijskega inštituta Slovenije.

(3) Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna 
tako, da se GVŽ, dobljen v skladu s prvim odstavkom tega čle-
na, pomnoži z vrednostjo GVŽ na govedo iz drugega odstavka 
tega člena in je seštevek vrednosti za GVŽ goveda, starejšega 
od dveh let, in GVŽ goveda od enega do dveh let.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
lahko znaša skupno finančno nadomestilo iz obeh obdobij iz 
prvega odstavka tega člena največ 10.000 eurov na posame-
znega upravičenca.

(5) Za posamezno govedo se finančno nadomestilo po 
tem odloku lahko dodeli le enkrat.

(6) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti na-
men, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(7) Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezer-
vacije državnega proračuna.

8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpol-
njujejo pogoje iz prvih treh alinej 6. člena tega odloka in ki so 
imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 13. marca 
do 15. aprila 2020, najpozneje do 11. maja 2020 pošlje predti-
skani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka 
v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« iz Priloge 
tega odloka, na katerem je navedeno govedo, ki ga je dal v za-
kol, izvoz ali odpremo. Ko upravičenec vrne agenciji podpisan 
predtiskani obrazec, se le-ta šteje za zahtevek.

(2) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpol-
njujejo pogoje iz prvih treh alinej 6. člena tega odloka in ki so 
imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 16. aprila 
do 31. maja 2020, najpozneje do 23. junija 2020 pošlje predti-
skani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka 
v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« iz Priloge 
tega odloka, na katerem je navedeno govedo, ki jih je dal v za-
kol, izvoz ali odpremo. Ko upravičenec vrne agenciji podpisan 
predtiskani obrazec, se le-ta šteje za zahtevek.

(3) Na obrazcu iz prvega in drugega odstavka tega člena 
vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja po-
gojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega 
okvira iz Priloge tega odloka.

(4) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na na-
slov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski 
poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 19. maja 
2020.

(5) Zahtevek iz drugega odstavka tega člena mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na na-
slov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski 
poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. ju-
nija 2020.

(6) Če nosilec kmetijskega gospodarstva ne prejme pred-
tiskanega obrazca iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena, lahko pošlje zahtevek iz Priloge tega odloka na agencijo 
po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 
1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali odda 
elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeni-
ranim podpisom do 30. junija 2020.

(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko nosilci 
kmetijskih gospodarstev zahtevek iz prvega odstavka tega čle-
na pošljejo po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska ce-
sta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali 
oddajo elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si 
s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.

9. člen
(odločba o finančnem nadomestilu)

V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da 
gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.

10. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto 
na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. Nadomestilo 
po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nado-
mestilom presežena navedena omejitev.
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(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega od-
loka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje 
z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško 
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za 
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne 
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in 
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), 
ali s pomočjo de minimis 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 mi-
nimis 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) 1408/2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 
22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb.

11. člen
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila  

in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-

veri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega 
upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo.

(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za kate-
re veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 
23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem 
računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti 
spoštuje ustrezna zgornja meja.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomesti-
la posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu 
za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, 

ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

12. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o she-
mi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Zača-
snega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). 
Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od 
zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.

13. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani natančne evidence z informacijami 
in dokazili o posameznih pomočeh še deset let od dneva odo-
britve zadnjega finančnega nadomestila.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji 
dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o 
združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim 
trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-17/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0068

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: Obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega 
mesa zaradi epidemije COVID-19« 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

1.1 Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja: 

 

1.2 EMŠO 
ali matična 
številka:  

                          Davčna številka: 

  

1.3 KMG MID: 

  

1.4 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.5 Poštna št. in pošta:           

 

1.6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

1.7 Uveljavljam finančno nadomestilo za naslednje govedo, oddano v zakol, odpremo ali 
izvoz v obdobju med 13. 3. in 15. 4. 2020: 
 

ID živali 
 

Datum oddaje živali v zakol 
 

 

Uveljavljam finančno nadomestilo za naslednje govedo, oddano v zakol, odpremo ali 
izvoz v obdobju med 16. 4. in 31. 5. 2020: 
 

ID živali 
 

Datum oddaje živali v zakol 
 

 

 

  

 Datum:                                                                                                  Podpis vlagatelja: 

                                                                                                   ______________________ 
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Izjave vlagatelja: 
 
1) Spodaj podpisani izjavljam, da: 
– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi Odloka o nadomestilu za izpad dohodka v 

prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 
– so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični, točni in popolni, ter da za svoje 

izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 
– za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem 

prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 
– soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 

upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 
tajnost; 

– sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku dodeli v skladu s sporočilom Kom isije 
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 sporočilom Komisije 
Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Začasni okvir); 

– sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že 
dodeljene pomoči v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo; 

– bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost primarne 
kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti z namenom spoštovanja 
zgornjih mej pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira; 

– bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z 
oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega 100.000 eurov bruto na upravičenca, 
dejavnega v kmetijski dejavnosti. Nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi 
bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev; 

– da nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka 
iz podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 
 

 
 
 Datum:                                                                                                  Podpis vlagatelja: 
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2) Izjava upravičenca, da 31. 12. 2019 še ni bil podjetje v težavah  
 
 
Podpisani_____________________________________________________________ 

 
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje oziroma upravičenca) 

  
izjavljam, da ___________________________________________________________ 

(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca) 
  
v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvirja dne 31. decembra 2019 nisem bil podjetje v 
težavah v smislu 14. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014/EU*. 
  
 Naslov stalnega prebivališča upravičenca:  
  
_____________________________________________________________ 
  
Naslov kmetijskega gospodarstva:____________________________________ 
  
Telefon:____________________________________ 
  
Elektronski naslov:___________________________ 
  
  

Podpis odgovorne osebe: 
Kraj in datum:________________________ 
 
 
*V skladu s 14. točko 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), podjetje v težavah« pomeni podjetje, za 
katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin: 
– če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih 

izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala; to je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se 
odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), 
povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se 
"družba z omejeno odgovornostjo" nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih 
računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182,  
29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU), "osnovni kapital" pa po potrebi vključuje 
vplačani presežek kapitala; 

– če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, 
ki obstajajo manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v 
računovodski bilanci. Za namene te določbe se "družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost 
za dolg družbe" nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU; 

– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje 
merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov; 

– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo 
pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 

– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim 
kapitalom večje od 7,5 in razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter 
kritjem obresti nižje od 1,0. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 30. 4. 2020 / Stran 2317 

937. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 

nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
zaradi epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravi-
čence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega 
nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica prepovedi 
opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, navedenih v 
prvem odstavku 3. člena tega odloka, in s tem posledično 
izgube dohodka.

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom 
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podpo-
ro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 
20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komi-
sije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči 
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I 
z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(pomen izrazov in izpad dohodka)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
men:

1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetij-
skih proizvodov, 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 kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

2. trženje kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je 
opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

3. predelava kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, 
kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014/EU;

4. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja z gospodar-
sko dejavnostjo, razen s kmetijsko dejavnostjo ter dejavnostjo 
ribištva in akvakulture, in za katerega velja vsaj ena od oko-
liščin, ki so opredeljene v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pra-
gove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko 
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslo-
vanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 

št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 651/2014/EU).

(2) Sektor dopolnilnih dejavnosti iz 3. člena tega odloka 
je zaradi začasne prepovedi opravljanja dopolnilnih dejavnosti 
v skladu z odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, 
utrpel več kot 20 % izpad dohodka.

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadome-
stila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni 
del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) je nosilec 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel na dan 15. marca 
2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni 
list RS, št. 57/15 in 36/18) in ima registrirano eno od naslednjih 
dopolnilnih dejavnosti:

1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične 
kmetije s sobami);

2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez 
sob);

3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
5. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
6. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost mu-

zejev);
7. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih 

parkov);
8. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje la-

stnih ali najetih nepremičnin);
9. nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 

96.040 Dejavnosti za nego telesa);
10. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje 

nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
11. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvr-

ščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
12. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne de-

javnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, iz-
popolnjevanje in usposabljanje.

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz 
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finanč-
nega nadomestila po tem odloku.

4. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo iz tega odloka se dodeli v obliki 
pavšala glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.

(2) Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečne-
ga temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih po-
sledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), 
ni upravičen do finančnega nadomestila po tem odloku.

(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil 
na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kar Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih 
uradno objavljenih podatkov na dan 31. maja 2020.

(4) Skladno s točko 22(e) Začasnega okvira je pomoč, 
odobrena podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov, pogojena s tem, da se ne prenese delno 
ali v celoti na primarne proizvajalce, in ni določena na podlagi 
cene ali količine proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali ki so jih zadevna podjetja dala na trg.

5. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po 
tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
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1. oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike 
iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v na-
daljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje 
zahtevka za finančno nadomestilo iz tega odloka. Če v tekočem 
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva 
zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 
3. člena tega odloka je bilo izdano najkasneje na dan 15. marec 
2020;

3. ni izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim 
odstavkom 41.a člena 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: Zakon o kmetijstvu);

4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju;
5. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davč-

ne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 
50 eurov;

6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

6. člen
(finančne določbe)

(1) Izpad dohodka se prizna v deležu 20 % vsote izsta-
vljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost 
(v nadaljnjem besedilu: vsota izstavljenih računov) v obdobju 
od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru izvajanja dopolnilnih 
dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.

(2) V primeru, ko je dopolnilna dejavnost na kmetiji regi-
strirana po 31. marcu 2019 se kot vsota izstavljenih računov 
v letu 2019 upošteva povprečni mesečni dohodek, ki je bil 
ustvarjen v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega od-
stavka 3. člena tega odloka v letu 2019 od dokončnosti odločbe 
upravne enote, pomnožen s količnikom 2,5.

(3) Finančno nadomestilo se dodeli, če je vsota izstavlje-
nih računov v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru 
izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena 
tega odloka znašala najmanj 500 eurov, pri čemer znaša izpad 
dohodka 100 eurov.

(4) Najvišja vrednost izpada dohodka v okviru izvajanja 
dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka 
se prizna v višini 3.000 eurov.

(5) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po 
tem ukrepu le enkrat.

(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je 
za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna 
sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se za-
gotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

7. člen
(merila za določitev višine nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala, do-
ločenega glede na vsoto izstavljenih računov v obdobju iz 
prejšnjega člena, v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz 
prvega odstavka 3. člena tega odloka.

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini:
1. če znaša vsota računov od 500,00 eura do 

1.000,00 eura se dodeli 100,00 eura;
2. če znaša vsota računov od 1.000,01 eura do 

2.500,00 eura se dodeli 200,00 eura;
3. če znaša vsota računov od 2.500,01 eura do 

5.000,00 eura se dodeli 500,00 eura;
4. če znaša vsota računov od 5.000,01 eura do 

7.500,00 eura se dodeli 1.000,00 eura;
5. če znaša vsota računov od 7.500,01 eura do 

10.000,00 eura se dodeli 1.500,00 eura;
6. če znaša vsota računov od 10.000,01 eura do 

12.500,00 eura se dodeli 2.000,00 eura;
7. če znaša vsota računov od 12.500,01 eura do 

15.000,00 eura se dodeli 2.500,00 eura;

8. če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eura se 
dodeli 3.000,00 eura.

8. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)

V skladu s točko 22(d) Začasnega okvira se pomoč iz 
tega odloka lahko odobri najkasneje do 31. decembra 2020.

9. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na 
agencijo.

(2) Izpad dohodka vlagatelj prijavi na zahtevku iz prej-
šnjega odstavka. Na zahtevku vlagatelj s podpisom izjavi, da 
se strinja s pogoji za pridobitev sredstev iz tega odloka in da ni 
podjetje v težavah.

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora vlagatelj 
poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska ce-
sta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali 
oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s 
skeniranim podpisom najkasneje do 15. junija 2020.

10. člen
(odločba o pravici do sredstev)

(1) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da 
gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.

(2) O izpolnjevanju pogojev odloči agencija najkasneje 
do 20. julija 2020.

11. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto 
na upravičenca. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi 
bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena navedena 
omejitev.

(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega od-
loka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z 
drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skla-
du z Uredbo 651/2014/EU ali s pomočjo de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1).

12. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-
veri višino že dodeljene državne pomoči za dodeljene pomoči v 
gospodarskem sektorju v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi 
ministrstvo, pristojno za finance.

(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za kate-
re veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 
23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem 
računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti 
spoštuje ustrezna zgornja meja.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomesti-
la posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu 
za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, 
pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave.

13. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o she-
mi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Zača-
snega okvirja na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
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(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). 
Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od 
zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.

14. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija v skladu s točko 37 Začasnega okvira vodi in 
hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posa-
meznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve 
zadnje pomoči po tem odloku.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji 
dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o 
združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim 
trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-16/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0070

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za izpad dohodka nosilcem dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 

OBRAZEC 1: PODATKI O VLAGATELJU 

1.1.1 Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti ter naziv dopolnilne dejavnosti: 

 

1.1.2 Matična 
številka: 

                          Davčna številka: 

  

1.1.3 KMG MID: 

  

1.1.4 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.1.5 Poštna št. in pošta:           

 

1.1.6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

 

  

1.1.7 Vsota izstavljenih računov v obdobju iz 6. člena 
tega odloka za dopolnilne dejavnosti iz 3. člena 
tega odloka 

 

1.1.8 Višina zaprošenega finančnega nadomestila  
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OBRAZEC 2: Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 
1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada 

dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok); 

2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični, točni in popolni, ter da za svoje izjave 
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

3. za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih 
sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

4. soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti 
do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 

5. sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku 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 Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira 
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 
4. 4. 2020, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

6. sem seznanjen, da je pomoč, prejeta za dopolnilno dejavnost na kmetiji in jo bom uporabil za 
dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter je ne bom deloma ali v celoti prenesel na kmetijsko dejavnost; 

7. bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost dopolnilnih dejavnosti od 
kmetijske dejavnosti z namenom spoštovanja zaveze iz prejšnje alineje in zgornjih mej pomoči v 
skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira; 

8. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v 
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance; 

9. bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom  
3.1. Začasnega okvira ne presega 800.000 eurov bruto na upravičenca. Nadomestilo se ustrezno 
zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev; 

10. da nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 
podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 

 

 

 

Datum:                                                           Podpis in žig vlagatelja: 

____________                    ____________________ 
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OBRAZEC 3: Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah 
 
 
Podpisani _________________________________________________________________  
   (firma/ime, sedež, davčna številka) 
 
izjavljam, da v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvirja dne 31. decembra 2019 nismo bili podjetje v 
težavah v smislu 18 točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014/EU*, ki pomeni izpolnjevanje ene 
izmed naslednjih okoliščin: 

1. v primeru kapitalske družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 
polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv 
ali presežkov iz prevrednotenja; 

2. v primeru osebne družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 
polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja; 

3. družba je postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; 

4. družba je prejela pomoč za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali če je družba 
prejela pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 

5. v primeru velike družbe1, v zadnjih dveh letih sta bila hkrati izpolnjena naslednja pogoja: 
a. razmerje knjigovodskih vrednosti med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi 

ter kapitalom je večje od 7,5 in 
b. razmerje med dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ter finančnimi odhodki za 

obresti je nižje od 1. 
 
V/na: ___________________ 
Dne: ____________________ 
         
      Žig:       Podpis odgovorne osebe: 
 
        _________________________ 
 
 
*V skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) podjetje v težavah« 
pomeni podjetje, za katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin: 
– če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta ali, za namene upravičenosti do 

pomoči za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi prvi komercialni prodaji in ki je upravičeno do naložb v 
financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega finančnega posrednika) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot 
polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih 
elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega 
polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se „družba z omejeno odgovornostjo“ nanaša predvsem na 
vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta (37), „osnovni kapital“ pa vključuje po 
potrebi vse vplačane presežke kapitala; 

– če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstaja manj kot 
tri leta ali, za namene upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi prvi komercialni prodaji in 
ki je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega finančnega posrednika), zaradi 

                                                
1 Družba, ki ima več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in/ali letno bilančno vsoto, ki 
presega 43 milijonov eurov. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 30. 4. 2020 / Stran 2323 

 
 

nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te 
določbe se „družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe“ nanaša predvsem na vrste 
podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU; 

– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za 
uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov; 

– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za 
reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 

– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: 
(1) knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in 
(2) razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti nižje od 1,0. 
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938. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka v gozdarskem sektorju zaradi 
epidemije COVID-19

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada  
dohodka v gozdarskem sektorju zaradi 

epidemije COVID-19

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok podrobneje določa način ugotavljanja izpada 
dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni 
prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila 
za izpad dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki 
je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog ter zmanjšanja 
obsega predelave oziroma prodaje.

2. člen
(pomen izrazov)

Podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notra-
njim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske Unije (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), naza-
dnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pra-
gove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko 
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslo-
vanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 
št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 651/2014/EU).

II. POSEBNE DOLOČBE

3. člen
(način ugotavljanja izpada dohodka)

(1) Izpad dohodka v gozdarskem sektorju se ugotavlja 
na podlagi:

– ocene sprememb v količini proizvodnje gozdnih lesnih 
sortimentov na območju Republike Slovenije v letu pred epide-
mijo COVID-19 in v času trajanja epidemije ter

– spremljanja odkupnih cen glavnih kategorij gozdnih 
lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na trgu.

(2) Podrobnejši način izračuna izpada dohodka v gozdar-
skem sektorju določa Metodologija za izračunavanje izpada 
dohodka v gozdarskem sektorju, ki je kot Priloga 1 sestavni 
del tega odloka.

(3) Gozdarski inštitut Slovenije za obdobje od 16. marca 
do 31. maja 2020 na podlagi metodologije iz prejšnjega odstav-
ka opravi izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju za 
vsak posamezni mesec in ga pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju iz 
prejšnjega odstavka Gozdarski inštitut Slovenije in ministrstvo 

objavita na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na 
spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije, in sicer prvi 
dan v mesecu za predpretekli mesec.

4. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj je fizična oseba, ki je lastnik gozda in vlaga 
zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada 
dohodka v gozdarskem sektorju po tem odloku.

(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za prido-
bitev finančnega nadomestila po tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Do finančnega nadomestila so upravičeni vlagatelji, 
če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pri-
dobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v 
gozdarskem sektorju v skladu s 3. členom tega odloka v višini 
najmanj 20 %.

(2) Finančno nadomestilo se upravičencem dodeli v skla-
du 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), nazadnje spremenjenim s 
Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
začasni okvir).

(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je 
bil na 31. december 2019 podjetje v težavah, kar Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih 
uradno objavljenih podatkov.

6. člen
(posebni pogoji za pridobitev sredstev)

Za pridobitev finančnega nadomestila morajo biti ob od-
daji zahtevka izpolnjeni naslednji pogoji:

1. vlagatelju je bila izdana odločba Zavoda za gozdove 
Slovenije o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali 
z insekti napadenega močno poškodovanega ali podrtega drev-
ja iz gozda na lokacijo, ki ne pomeni nevarnosti za nadaljnje 
širjenje organizmov, oziroma o preventivnih varstvenih delih na 
podlagi predpisov, ki urejajo gozdove (v nadaljnjem besedilu: 
odločba o sanitarni sečnji);

2. vlagatelj je v mesecu, za katerega v zahtevku uveljavlja 
pravico do finančnega nadomestila, na posameznih gozdnih 
parcelah izvajal dela na podlagi pravnomočne odločbe o sa-
nitarni sečnji;

3. dela iz odločbe o sanitarni sečnji so bila izvedena v 
rokih, na način in v obsegu iz odločbe;

4. za posamezno gozdno parcelo, na kateri so se izvedla 
dela iz odločbe o sanitarni sečnji in je v solastnini, so bila pri-
dobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži so več 
kot 50 % vseh deležev;

5. vlagatelj na dan oddaje zahtevka za pridobitev sredstev 
ne sme biti v osebnem stečaju ter ima poravnane vse davke, 
prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, oziroma ima 
največ 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;

6. vlagatelj ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt 
transakcijski račun.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje 
za dodelitev finančnega nadomestila, se to dodeli, če skupni 
posek iz odločb o sanitarni sečnji, na podlagi katerih je vlagatelj 
izvajal dela v obdobju, za katerega vlaga zahtevek, presega 
5 m3 bruto na hektar.

(2) Vstopni prag iz prejšnjega odstavka se izračuna kot 
količnik med količino drevja za sanitarni posek v bruto kubičnih 
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metrih iz odločbe o sanitarni sečnji in skupno površino goz-
dnih parcel iz odločbe o sanitarni sečnji v hektarjih. Podatke 
o površini gozdnih parcel iz tega odstavka agencija pridobi iz 
zemljiškega katastra.

(3) Finančno nadomestilo se upravičencem določi na 
hektar iz odločbe o sanitarni sečnji v naslednji višini:

Sanitarni posek
v m3/ha

nadomestilo
eurov/ha

5–9,99 112,4
10–14,99 187,4
15–19,99 262,4
20–24,99 337,4
25–29,99 412,4
30–34,99 487,4
35–39,99 562,4
40–44,99 637,4
45–49,99 712,4
50–54,99 787,4
55–59,99 862,4
60–64,99 937,4
65–69,99 1.012,4

nad 70 1.200,0
(4) Če upravičenec uveljavlja pravico do finančnega na-

domestila na podlagi enega zahtevka za več odločb o sanitarni 
sečnji ali vlaga zahtevek v skladu s četrtim odstavkom 9. člena 
tega odloka, je višina finančnega nadomestila enaka vredno-
sti iz prejšnjega odstavka, ki pripada količniku med skupnim 
seštevkom bruto kubičnih metrov drevja za posek in skupnim 
seštevkom hektarjev parcel iz posameznih odločb o sanitarni 
sečnji.

(5) Ne glede na določbe tega člena najvišja skupna viši-
na finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem 
odloku, ne sme presegati 15.000 eurov bruto.

(6) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti na-
men, kakršnega navaja v zahtevku za pridobitev sredstev po 
tem odloku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali 
sredstva Evropske unije.

8. člen
(rok odobritve finančnega nadomestila)

Finančno nadomestilo se v skladu s točko 22(d) začasne-
ga okvira odobri najpozneje 31. decembra 2020.

III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

9. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelji vložijo mesečni zahtevek za dodelitev fi-
nančnega nadomestila po pošti priporočeno na naslov: Agen-
cija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom: začasni 
izredni ukrepi – gozdarski sektor) ali pošljejo elektronsko na 
elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

(2) Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila vse-
buje:

− izpolnjen obrazec »Zahtevek za dodelitev nadome-
stila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi epidemi-
je COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), ki je kot 
Priloga 2 sestavni del tega odloka in se objavi tudi na spletni 
strani agencije;

– podpisane in datirane izjave (priloga a, b in c zahtevka).
(3) Vlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev finančnega na-

domestila za mesec, v katerem je bil ugotovljen izpad dohodka 
v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %, najpozneje do 
15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka 
za ta mesec.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlagatelj vloži en 
zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za več zapore-
dnih mesecev, za katere je bil ugotovljen izpad dohodka v goz-
darskem sektorju v višini najmanj 20 %, do 15. dne v mesecu, 
ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za zadnji mesec.

10. člen
(odločba o pravici do sredstev)

V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre 
za državno pomoč v skladu z začasnim okvirom.

11. člen
(zagotavljanje sredstev)

Sredstva za izplačilo finančnega nadomestila se zagoto-
vijo iz splošne proračunske rezervacije.

12. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 
začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto na 
upravičenca.

(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega od-
loka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje 
z drugo državno pomočjo v skladu z začasnim okvirom ali 
Uredbo 651/2014/EU ali pomočjo de minimis v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).

13. člen
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila  

in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-

veri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega 
upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za finance.

(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za kate-
re veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 
23(a) začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem 
računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti 
spoštuje ustrezna zgornja meja.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu posameznemu upravi-
čencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenem 
finančnem nadomestilu na način, ki ga ministrstvo, pristojno za 
finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

14. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o she-
mi državne pomoči po tem odloku v skladu s 44. točko zača-
snega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih- 
nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti 
najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila 
po tem odloku.

15. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija v skladu s 37. točko začasnega okvira vodi in 
hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posa-
meznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve 
zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.

IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(izračun izpada dohodka za mesec marec)

Ne glede na četrti odstavek 3. člena tega odloka se izra-
čun izpada dohodka v gozdarskem sektorju za marec objavi 
1. junija 2020.
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17. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji 
dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o 
združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim 
trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-14/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0071

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 30. 4. 2020 / Stran 2327 

PRILOGA 1: Metodologija za izračunavanje izpada dohodka v gozdarskem sektorju 
 
Ugotavljanje izpada dohodka v gozdarskem sektorju temelji na teoretični modelni oceni sprememb: 
- količine proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) v letu 2020 

(izračunane na podlagi preteklih podatkov) in 
- odkupnih cen izbranih kategorij GLS v letu 2020 (izračunanih na podlagi preteklih podatkov). 
 
A. Ocena teoretične proizvodnje GLS za leto 2020 po mesecih   
Osnova za oceno predvidene mesečne dinamike proizvodnje GLS v letu 2020 so začasni podatki Zavoda 
za gozdove Slovenije o količini poseka v letu 2019 (ki se iz bruto vrednosti preračunajo v neto vrednosti), 
začasni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) o letni proizvodnji 
GLS v letu 2019 ter podatki o dinamiki odkupa lesa, ki jih v okviru mesečnih raziskovanj »Odkup lesa 
(KME-LES/M)« zbira SURS (za leta 2015–2019).  

Na podlagi petletnega povprečja količin odkupa GLS na kamionski cesti iz zasebnih gozdov se izračuna 
predvidena dinamika proizvodnje GLS po mesecih po združenih kategorijah GLS (hlodovina iglavcev, les 
slabše kakovosti iglavcev, hlodovina listavcev ter les slabše kakovosti listavcev). Predvidena mesečna 
dinamika se nato dopolni oziroma preveri s podatki o mesečni dinamiki poseka v državnih gozdovih. 

S pomočjo izračunanih deležev po združenih kategorijah GLS iz prejšnjega odstavka se oceni količina 
poseka po mesecih za leto 2019. Ocenjena dinamika proizvodnje GLS po mesecih za leto 2019 pomeni 
ocenjeno teoretično proizvodnjo za leto 2020 (TPGLSx20) in je podlaga za izračun izpada proizvodnje GLS v 
času epidemije COVID 19. 

 

B. Ocena poseka in proizvodnje GLS v času epidemije COVID-19 
Ocena poseka v času trajanja epidemije COVID-19 temelji na: 
– podatkih SURS o količini odkupa gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti iz zasebnih 

gozdov po mesecih od marca 2020 naprej; 
– podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) o sanitarnem poseku; 
– podatkih družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o mesečnem poseku v državnih gozdovih. 
 

Kot dodatno merilo pri ugotavljanju izpada gozdne proizvodnje v času epidemije se uporabijo tudi drugi 
podatki, s katerimi razpolagajo deležniki v gozdno lesni verigi (na primer Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije, ZGS, GIS, odkupovalci lesa, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod SLOLES, večji 
predelovalci lesa).  

Dejanska proizvodnja GLS po združenih kategorijah gozdnih lesnih sortimentov (DPGLSx20) se oceni s 
pomočjo faktorjev za preračun iz bruto odkazane lesne mase (bruto kubični metri) v neto odkazano lesno 
maso (neto proizvodnja GLS) (povprečen faktor je 0,85 za iglavce ter 0,88 za listavce).  

 
 

C. Oceno teoretičnih odkupnih cen GLS v letu 2020 po mesecih 
Osnova za oceno teoretičnih odkupnih cen GLS na kamionski cesti so podatki o odkupnih cenah GLS, ki 
jih mesečno zbira SURS v okviru statističnega raziskovanja odkupa lesa (KME-LES/M). 

Metodologija izračuna ocene teoretičnih odkupnih cen GLS v času trajanja epidemije COVID-19 upošteva 
tiste kategorije GLS iz statističnega raziskovanja KME-LES/M, ki so imele v obdobju 2015–2019 
povprečno višino letnega odkupa 30.000 m3 ali več. Odkupne cene se združijo v štiri razširjene kategorije 
GLS, in sicer: hlodovina iglavcev, les slabše kakovosti iglavcev, hlodovina bukve in les slabše kakovosti 
listavcev. 
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Izračun teoretičnih odkupnih cen kategorij GLS za posamezni mesec v času epidemije COVID-19 temelji 
na: 

1.) izračunu povprečja odkupnih cen GLS za večletno obdobje (od leta 2006 do 2020) po kvartalih 
(jan.–mar., apr.–jun., jul.–sep., okt.–dec.), 

2.) izračunu indeksov sprememb cen glede na prejšnji kvartal, in sicer na ravni večletnega obdobja, 
3.) izračunu povprečne kvartalne spremembe odkupnih cen GLS.  
 
Teoretične odkupne cene za razširjene kategorije GLS za izbran mesec 2020 se tako izračunajo po 
enačbi: 
 

TCx20 [EUR/m3] = Odkupna cenax19 [EUR/m3 ] * Povpr. sprememba cen  

TCx20 teoretična odkupna cena izbrane razširjene kategorije GLS, ki temelji na podatkih 2019 
(v EUR/m3) 

Odkupna cenax19 odkupna cena izbrane razširjene kategorije GLS v mesecu x v 2019 (v EUR/m3) 
Povpr. sprememba cen povprečna kvartalna sprememba odkupne cene izbrane razširjene kategorije GLS v 

izbranem kvartalu, ki temelji na večletnih podatkih (2006–2020) 
 

D. Ocena mesečnih odkupnih cen GLS v času epidemije COVID-19 
Osnova za oceno dejanskih odkupnih cen GLS na kamionski cesti so podatki o odkupnih cenah GLS, ki 
jih zbere GIS. Ocene dejanskih odkupnih cen GLS na trgu se določijo na podlagi mesečnih odkupnih cen 
GLS, ki jih vsak mesec zbira in vodi SURS v okviru statističnega raziskovanja odkupa lesa (KME-LES/M), 
prilagojenih oziroma korigiranih z odkupnimi cenami GLS, kot jjh poda GIS v posameznem mesecu.  

Odkupne cene se združijo v štiri razširjene kategorije GLS, in sicer: hlodovina iglavcev, les slabše 
kakovosti iglavcev, hlodovina bukve in les slabše kakovosti listavcev. Za boljšo oceno cen v posamezni 
združeni kategoriji GLS se izračuna sestavljena (kompozitna) cena, v kateri bo ustrezno upoštevana 
sortimentna struktura znotraj posamezne kategorije. 

Dejanske ocene odkupnih cen (DCx20) izbranih kategorij GLS na trgu se določijo prek mesečnega zbiranja 
odkupnih cen GLS s strani Gozdarskega inštituta Slovenije. 

 

E. Izračun mesečne vrednosti proizvodnje GLS  
Teoretična mesečna proizvodnje v letu 2020 temelji na predvidevanju, da bi bila proizvodnja GLS v 
normalnih razmerah primerljiva s proizvodnjo v 2019. Tako se teoretična vrednost proizvodnje v 2020 
izračuna po enačbi: 

 

TVx20 [EUR] = TPGLSx20 [m3] * TCx20 [EUR/m3] 

TVx20  teoretična vrednost proizvodnje posameznih združenih kategorij GLS v mesecu x v letu 2020 (v 
EUR) 

TPGLSx20 teoretična količina proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x v letu 2020 
na podlagi podatkov za 2019 (v neto m3) 

TCx20 teoretična odkupna cena posamezne združene skupine GLS v izbranem mesecu 2020 na podlagi 
preteklih podatkov (v EUR/m3) 
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Dejanska mesečna vrednost proizvodnje se za leto 2020 izračuna po enačbi: 

DVx20 [EUR] = DPGLSx20 [m3] * DCx20 [EUR/m3] 

DVx20  ocena dejanske vrednosti proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x v 
letu 2020 (v EUR) 

DPGLSx20 ocenjena dejanska količina proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x 
v letu 2020 (v m3)  

Odkupna cenax20 odkupna cena posamezne združene kategorije GLS v izbranem mesecu 2020 (v EUR/m3) 
 

F. Ocena izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 
Ocena izpada dohodka v času epidemije COVID-19 se izračunava na podlagi podatkov o teoretični 
proizvodnji in cenah GLS ter oceni dejanske proizvodnje in stanja na trgu GLS v času epidemije COVID-
19. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem 
obdobju primerljivi.  

Delež izpada dohodka se izračuna kot količnik med razliko v donosih in teoretično vrednostjo proizvodnje 
GLS za izbrani mesec. 

Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20) / TVx20) * 100 

TVx20  teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR) 
DVx20  dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR) 
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PRILOGA 2: 

Zahtevek za dodelitev nadomestila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi  
epidemije COVID-19 

 

1.1 PODATKI O VLAGATELJU 

1.1.1 Ime in priimek lastnika gozda: 

 

1.1.2 Matična 
številka: 

                          Davčna številka: 

  

1.1.4 KMG MID (izpolniti le, če je lastnik gozda član kmetijskega gospodarstva): 

  

1.1.5 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.1.6 Pošta in poštna št.:           

 

1.1.7 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

 

 

1.1.3 

 
Transakcijski račun št.: SI56…………………………………………………………… 
 
Odprt pri: ……………………………………………………………….. …………… 
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1.1.8 Nadomestilo za čas ugotovljenega izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije 
COVID-19 za (dopišite): 

 Mesec*: _______________________________________________________ 

*Na črto dopišite mesece, za katere je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju in 
za katere uveljavljate nadomestilo. 

 

 

 

 
  

 

1.1.9 

Navedba priloženih kopij odločb ZGS o sanitarni sečnji (C odločbe) v skladu s predpisom, ki 
ureja gozdove: 

Odločbe ZGS št._________________________________________________________ 

 

 

1.2.0 

Navedba seznama overjenih soglasij solastnikov (ime in priimek solastnika), če je 
posamezna gozdna parcela iz odločbe o sanitarni sečnji v solastnini (priloga c k zahtevku): 

__________________________________________________________________ 

 

Opomba: 

Če vlagatelj na gozdni parceli nima več kot 50-odstotnega deleža v lasti, mora pridobiti 
soglasja od solastnikov, katerih deleži skupno pomenijo več kot 50 odstotkov vseh deležev. 
Soglasja morajo biti overjena na upravni enoti.  
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Priloga a zahtevka: Izjava vlagatelja  
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz odloka, ki ureja finančno nadomestilo zaradi izpada 

dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19; 

 sem začel izvajati dela po priloženih kopijah odločb Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni 
sečnji v mesecu, za katerega uveljavljam pridobitev nadomestila; 

 sem izvedel vsa dela iz priloženih kopij odločb Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji v 
rokih na način in v obsegu iz odločb; 

 so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave 
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

 za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel 
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

 soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do 
sredstev na podlagi tega odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 

 sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku izvaja kot pomoč po pravilih 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), nazadnje spremenjenega s Sporočilom Komisije Sprememba 
začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL 
C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir); 

 sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v 
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance; 

 se zavezujem, da pomoči po tem odloku ne bom deloma ali v celoti prenesel na primarno 
kmetijsko dejavnost, če sem dejaven tudi v tej dejavnosti; 

 
 bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost gozdarske dejavnosti od 

primarne kmetijske dejavnosti z namenom spoštovanja zaveze iz prejšnje alineje in zgornjih mej 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1 začasnega okvira; 

 bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom  
3.1. začasnega okvira na upravičenca ne presega 800.000 eurov bruto. Nadomestilo se ustrezno 
zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev; 

 nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 
podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 
 

    Datum:                                                           Podpis vlagatelja: 

____________                    ____________________   
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Priloga a zahtevka: Izjava vlagatelja  
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz odloka, ki ureja finančno nadomestilo zaradi izpada 

dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19; 

 sem začel izvajati dela po priloženih kopijah odločb Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni 
sečnji v mesecu, za katerega uveljavljam pridobitev nadomestila; 

 sem izvedel vsa dela iz priloženih kopij odločb Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji v 
rokih na način in v obsegu iz odločb; 

 so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave 
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

 za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel 
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

 soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do 
sredstev na podlagi tega odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 

 sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku izvaja kot pomoč po pravilih 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), nazadnje spremenjenega s Sporočilom Komisije Sprememba 
začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL 
C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir); 

 sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v 
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance; 

 se zavezujem, da pomoči po tem odloku ne bom deloma ali v celoti prenesel na primarno 
kmetijsko dejavnost, če sem dejaven tudi v tej dejavnosti; 

 
 bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost gozdarske dejavnosti od 

primarne kmetijske dejavnosti z namenom spoštovanja zaveze iz prejšnje alineje in zgornjih mej 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1 začasnega okvira; 

 bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom  
3.1. začasnega okvira na upravičenca ne presega 800.000 eurov bruto. Nadomestilo se ustrezno 
zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev; 

 nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 
podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 
 

    Datum:                                                           Podpis vlagatelja: 

____________                    ____________________   

Priloga b zahtevka: Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah 
 
 
 
 
Podpisani _________________________________________________________________  
   (ime in priimek, davčna številka) 
 
  
v skladu z oddelkom 3.1. začasnega okvira na dan 31. december 2019 nisem bil podjetje v težavah1 v 
pomenu 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,   
 
izjavljam, da 31. decembra 2019 nisem bil podjetje v težavah, kar pomeni izpolnjevanje ene izmed teh 
okoliščin: 
1) v primeru kapitalske družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 

polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv 
ali presežkov iz prevrednotenja; 

2) v primeru osebne družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 
polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja; 

3) družba je postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; 

4) družba je prejela pomoč za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali je prejela 
pomoč za reševanje in je še vedno vsebina načrta prestrukturiranja; 

5) v primeru velike družbe2, če sta bila v zadnjih dveh letih hkrati izpolnjena naslednja pogoja: 
– razmerje knjigovodskih vrednosti med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi 

ter kapitalom je večje od 7,5 in 
– razmerje med dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ter finančnimi odhodki za 

obresti je nižje od 1. 
 
 
 
V/na: ___________________ 
Datum: ____________________ 
         
             Podpis: 
 
        _________________________ 
  

                                                      
1 V pomenu 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi 107. in 108. člena pogodbe (UL L 187, 26. 6. 2014, p. 1). 
2 Družba, ki ima več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki 
presega 43 milijonov eurov. 
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Priloga c zahtevka: Overjena soglasja solastnikov, če je posamezna gozdna parcela v solastnini  
 
 

 

Spodaj podpisani  

ime in priimek:_______________________________________________________ 

naslov:____________________________________________________________ 

pošta:_____________________________________________________________________ 

 

soglašam, da 

ime in priimek:_______________________________________________________ 

naslov:___________________________________________________________ 

pošta:_____________________________________________________________________ 

 

vlaga zahtevek za finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije 
COVID-19 ter prejme sredstva na svoj transakcijski račun. 

Podatki o parceli 

Šifra k. o. Ime k. o. Številka parcele  Lastniški delež 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Datum:______________________                      Podpis soglasodajalca:________________ 
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939. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije 
COVID-19

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 

v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravi-
čence, pogoje, postopek dodelitve, način izračuna in najvišjo 
višino finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proi-
zvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem bese-
dilu: finančno nadomestilo), ki je zlasti posledica nezmožnosti 
prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

(2) Finančno nadomestilo iz tega odloka se upravičencem 
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 
Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Začasni okvir).

2. člen
(izpad dohodka v sektorju vina)

Glede na delež prodanega vina, ki se proda potrošnikom 
prek gostinskih in turističnih storitev, ki so začasno prepoveda-
ne v skladu z odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, 
je sektor vina utrpel več kot 20 % izpad dohodka.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetij-

skih proizvodov, 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 kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

– trženje kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je 
opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

– predelava kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot 
je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

– podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. toč-
ki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško 
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za 
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne 
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in 

o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);

– register je register pridelovalcev grozdja in vina v skladu 
z Zakonom o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D).

4. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu 
z Zakonom 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: Zakon o kmetijstvu), ki je bil na dan 16. marec 2020 
vpisan v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleni-
čenega vina.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj tudi nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadru-
go sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za 
oddajo grozdja.

(3) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za prido-
bitev finančnega nadomestila po tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo iz tega odloka se dodeli v obliki 
pavšala na hektar vinograda, v katerem vlagatelj prideluje 
grozdje za vino.

(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil 
na dan 31. december 2019 že podjetje v težavah, kar Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih 
uradno objavljenih podatkov na dan, določen za pošiljanje 
predtiskanih obrazcev iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila 
po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

– na dan 16. marec 2020 je bil vpisan v register in je imel 
v register prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekle-
ničenega vina;

– na dan 16. marec 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 
3.700 litrov vina letnika 2019;

– ni izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 
41.a člena Zakona o kmetijstvu;

– na dan oddaje zahtevka za dodelitev finančnega nado-
mestila ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;

– na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne 
obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 
50 eurov;

– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

(2) Ne glede na prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka 
mora biti vlagatelj iz drugega odstavka 4. člena tega odloka na 
dan 16. marec 2020 vpisan v register in je po podatkih registra 
pridelal vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 85 % vsote 
izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uve-
ljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti iz tega 
člena se upošteva povprečni hektarski pridelek vina na podlagi 
podatkov iz registra o prijavah pridelka vina letnika 2017, 2018 
in 2019, ki znaša 6700 litrov na hektar.

(2) Izpad dohodka se izračuna kot 20 % delež razlike med 
povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativnimi 
stroški proizvodnje vina.
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(3) Povprečni prihodek od proizvodnje vina je določen na 
podlagi hektarskega pridelka vina iz prvega odstavka tega čle-
na in povprečne cene vina za leto 2019 iz tržnoinformacijskega 
sistema (303 eur/hl) ter znaša 20.300 eurov na hektar letno.

(4) Kalkulativni stroški proizvodnje vina v letu 2019, pri-
pravljeni v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji, zna-
šajo pri povprečnem hektarskem pridelku iz prvega odstavka 
tega člena 8100 eurov na hektar letno.

(5) Strošek skladiščenja vina znaša pri povprečnem hek-
tarskem pridelku iz prvega odstavka tega člena 1.085 eurov 
na hektar letno.

(6) Vlagatelj je upravičen do izplačila nadomestila, ki se 
izračuna po naslednji formuli:

(0,2 x (20.300 eurov – 8100 eurov) + 1085 eurov)  
x 0,21 X površina x 0,85 = 629,21 eurov x površina,

pri čemer pomeni:
– 0,21 delež obdobja od 16. marca do 31. maja v letu 

2020,
– površina pa 3-letno povprečje površine vinogradov, ki 

jih je imel vlagatelj vpisane v register na dan 1. avgust v letih 
2017, 2018 in 2019.

(7) Če je bil vlagatelj vpisan v register po 1. avgustu 2019, 
se za izračun iz prejšnjega odstavka upošteva podatek o povr-
šini vinogradov na dan vpisa v register.

(8) Če vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2018, 
se za izračun iz šestega odstavka tega člena upošteva podatek 
o površini vinogradov na dan 1. avgust 2019.

(9) Če vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 
2017, se za izračun iz šestega odstavka tega člena upošteva 
dvoletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vlagatelj 
vpisane v register na dan 1. avgust v letih 2018 in 2019.

(10) Pri vlagateljih, ki so del grozdja letnika 2019 prodali, 
se za površino iz šestega odstavka tega člena upošteva soraz-
merni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so 
sami proizvedli vino.

(11) Pri vlagateljih iz drugega odstavka 4. člena tega 
odloka se za površino iz šestega odstavka tega člena upo-
števata dve tretjini sorazmernega dela površine, ki ustreza 
količini grozdja, oddanega zadrugi, in sorazmerni del površine, 
ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.

(12) Ne glede na določbe tega člena najvišja skupna viši-
na finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem 
odloku, ne sme presegati 20.000 eurov.

(13) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu 
le enkrat.

(14) Sredstva po tem odloku se ne dodelijo upravičencu, 
ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku za pridobitev 
sredstev po tem odloku, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije.

8. člen
(obdobje izvajanja ukrepa)

Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 16. marca 
do 31. maja 2020.

9. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpol-
njujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, najpo-
zneje do 8. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec »Nadomestilo 
zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije 
COVID-19«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Ko upra-
vičenec vrne na agencijo podpisan predtiskani obrazec, se ta 
šteje za zahtevek za finančno nadomestilo.

(2) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka vlagatelj s podpi-
som poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v 
težavah v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.

(3) Zahtevek iz tega člena nosilec kmetijskega gospodar-
stva pošlje po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republi-
ke Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 
cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« 
ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si 
s skeniranim podpisom do 15. maja 2020.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nosilci 
kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 6. člena tega od-
loka pošljejo zahtevek, ki je sestavni del tega odloka, v skladu 
s prejšnjim odstavkom.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena nosilci kmetijskih 
gospodarstev iz drugega odstavka 6. člena tega odloka pošlje-
jo zahtevek, ki je sestavni del tega odloka, v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena. Zahtevku priložijo kopijo pogodbe o 
trajnem poslovnem sodelovanju z zadrugo.

10. člen
(odločba o pravici do sredstev)

O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 7. junija 
2020. V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre 
za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.

11. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 
Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov na upra-
vičenca. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z 
odobreno pomočjo presežena omejitev iz tega odstavka.

(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega od-
loka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z 
drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skla-
du z Uredbo 651/2014/EU ali s pomočjo de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1).

12. člen
(preveritev pred odobritvijo in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-
veri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega 
upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za finance.

(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za kate-
re veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 
23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem 
računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti 
spoštuje ustrezna zgornja meja.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu posameznemu upravi-
čencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih 
finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za 
finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

13. člen
(sredstva)

Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagoto-
vijo iz splošne proračunske rezervacije.

14. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o she-
mi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Zača-
snega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih- 
nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti 
najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem 
odloku.



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 30. 4. 2020 / Stran 2337 

15. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija v skladu s točko 37 Začasnega okvira vodi in 
hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posa-
meznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve 
zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji 
dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o 
združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim 
trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

17. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-15/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0072

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina 
zaradi epidemije COVID-19 

1.1 PODATKI O VLAGATELJU 

1.1.1 Ime in priimek nosilca oziroma firma in sedež kmetijskega gospodarstva: 

 

1.1.2 EMŠO / MŠ:                           Davčna številka: 

  

1.1.3 KMG MID: 

  

1.1.4 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.1.5 Pošta in poštna št.:           

 

1.1.6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

 

1.1.7 Finančno nadomestilo uveljavljam za naslednjo površino vinogradov, ki je 3-letno povprečje 
površine vinogradov, vpisane v register 1. avgusta leta 2017, 2018 in 2019:  

_____________________________ ha 

Uveljavljam nadomestilo v višini: 629,21 eurov x ____________ ha = ______________ eurov 
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Izjave vlagatelja: 
 
1) Spodaj podpisani vlagatelj izjavljam, da: 
– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 

v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 
– so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični, točni in popolni, ter da za svoje izjave 

prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 
– za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih 

sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 
– soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti 

do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 
– sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku 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 Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira 
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 
4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

– sem seznanjen, da je pomoč, ki je dodeljena v skladu s pravili Začasnega okvira, prejeta za 
proizvodnjo vina in da jo bom uporabil za proizvodnjo vina ter je ne bom delno ali v celoti 
prenesel na pridelavo grozdja ali drugo vrsto kmetijske dejavnosti; 

– bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost pridelave grozdja od 
proizvodnje in trženja vina z namenom spoštovanja zaveze iz prejšnje alineje in zgornjih mej 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira; 

– sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v 
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo pristojno za finance; 

– bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom  
3.1. Začasnega okvira ne presega 800.000 eurov bruto na upravičenca. Nadomestilo se 
ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev; 

– da nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 
podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 

  
2) Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah 
 
 
Podpisani 
_________________________________________________________________ 
    (firma/ime, sedež, davčna številka) 
 
izjavljamo, da na dan 31. 12. 2019 ne izpolnjujemo pogojev podjetja v težavah1, ki pomeni izpolnjevanje 
ene izmed naslednjih okoliščin: 
1. v primeru kapitalske družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 

polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv 
ali presežkov iz prevrednotenja; 

2. v primeru osebne družbe tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže 
polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja; 

                                                
1 V smislu 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1). 
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3. družba je postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; 

4. družba je prejela pomoč za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali če je družba 
prejela pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 

5. v primeru velike družbe2, v zadnjih dveh letih sta bila hkrati izpolnjena naslednja pogoja: 
a. razmerje knjigovodskih vrednosti med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi 

obveznostmi ter kapitalom je večje od 7,5 in 
b. razmerje med dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ter finančnimi odhodki 

za obresti je nižje od 1. 
 
 
V/na: ___________________ 
Dne: ____________________ 
         
      Žig:       Podpis odgovorne osebe: 
 
        ________________________ 

                                                
2 Družba, ki ima več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki 
presega 43 milijonov evrov. 
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940. Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju 
veljavnosti overitev meril

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o podaljšanju  

veljavnosti overitev meril

1. člen
V Odloku o podaljšanju veljavnosti overitev meril (Uradni 

list RS, št. 39/20) se v 1. členu besedilo »30. aprila« nadomesti 
z besedilom »31. maja«.

2. člen
V 2. členu se besedilo »30. aprila« nadomesti z besedilom 

»31. maja«, besedilo »30. junija« pa se nadomesti z besedilom 
»31. julija«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-14/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2130-0019

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Stran 2342 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije

POPRAVKI

941 . Popravek Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vr-
tojba za leto 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20, 
so bile ugotovljene napake, zato na podlagi drugega odstavka 
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 in 60/17) župan Občine Šempeter - Vrtojba daje

P O P R A V E K
Odloka o rebalansu proračuna  

Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

Tabela v 1. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Šempeter - Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) se 
spremeni tako, da so pravilne številke naslednje:

» v eurih
Skupina / Podskupina kontov Proračun 

leta 2020
A. BILANCA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 9.032.943,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.638.105,28

70 DAVČNI PRIHODKI 4.524.376,44
700 Davki na dohodek in dobiček 3.398.300,00
703 Davki na premoženje 1.079.776,44
704 Domači davki na blago in storitve 46.300,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.113.728,84
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 2.462.828,84
711 Takse in pristojbine 3.000,00
712 Denarne kazni 22.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200,00
714 Drugi nedavčni prihodki 625.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 674.215,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 72.215,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih sredstev 602.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 720.623,28

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 388.939,84

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 331.683,44

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.195.480,20
40 TEKOČI ODHODKI 2.749.353,31

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 788.848,35
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 125.028,43
402 Izdatki za blago in storitve 1.801.976,53
403 Plačila domačih obresti 13.500,00
409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.378.349,00
410 Subvencije 279.244,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 340.900,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 250.667,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.507.538,00
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.986.277,89
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.986.277,89

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 81.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso prorač. uporabniki 10.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 71.500,00
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –1.162.536,64
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750+751+752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 24.838,89

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 24.838,89

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb 24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV 
(IV.-V) –24.838,89

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.024.151,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.024.151,00

500 Domače zadolževanje 1.024.151,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 385.014,20

55 ODPLAČILA DOLGA 385.014,20
550 Odplačila domačega dolga 385.014,20
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –548.238,73
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 639.136,80
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) 1.162.536,64
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA 684.046,06
«

Št. 410-17/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2020

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk
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