100 DNI VLADE POD VODSTVOM JANEZA JANŠE
DOSEŽKI MINISTRSTEV IN VLADNIH URADOV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
-

-

-

učinkovita skrb za starejše/stanovalce v DSO: V Sloveniji imamo 102 domova za starejše, v vseh
domovih je okoli 18.800 uporabnikov. V skoraj 90 odstotkih domov okužb ni bilo, kar pomeni, da
so bili ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z boleznijo COVID-19 v domovih za
starejše uspešni. Delovati je začela delovna skupina, ki bo pripravila protokol za delovanje v
domovih v prihodnje;
ohranjanje delovnih mest in preprečevanje rasti brezposelnosti: Z vsemi ukrepi (subvencioniranje
čakanja na delo, krajši delovni čas, ukrepi aktivne politike zaposlovanja…) ki smo jih izvajali v času
epidemije in po njej, ocenjujemo, da smo pomembno prispevali k omejevanju škodljivih posledic
epidemije na trgu dela, zajezili naraščanje brezposelnosti in zagotovili delavcem ustrezno raven
socialne varnosti. Po začetnem dvigu števila brezposelnih se je trend naraščanja nekoliko umiril, še
posebej pozitivno pa je, da narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih in s tem tudi
zaposlovanje, kar vliva določeno mero optimizma glede prihodnjih trendov na trgu dela. Dejavno se
odzivamo na razmere na trgu dela ter krepimo programe aktivne politike zaposlovanja, ki
zagotavljajo pomoč tudi tistim, katerih zaposlitev je ogrožena;
zagotavljanje in ohranjanje socialne varnosti prebivalcev: vse pravice iz javnih sredstev (denarna
socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek itd.) so se med pandemijo avtomatično
podaljševale; izplačani so bili solidarnostni dodatki številnim najranljivejšim skupinam prebivalstva,
kar je pomembno pripomoglo k obvladovanju posledic epidemije.

Iz državnega proračuna je že bilo oz. bo do konca junija izplačano:
- 152,6 milijona evrov za nadomestila plače za čakanje na delo za več kot 180.000 delavcev pri več
kot 28.800 delodajalcih;
- 80,8 milijona evrov mesečnega temeljnega dohodka v marcu (350 evrov), aprilu (700 evrov) in
maju (700 evrov) v povprečju vseh treh mesecev okoli 42.000 samozaposlenim, kmetom,
družbenikom in verskim uslužbencem:
- 66,5 milijona evrov 302.224 upokojencem in upokojenkam je bil izplačan enkratni solidarnostni
dodatek (300 evrov za pokojnine v višini do 500 evrov, 230 evrov za pokojnine med 501 in 600
evri, 130 evrov za pokojnine med 601 in 700 evri);
- 7,5 milijona evrov enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov je prejelo 49.728
prejemnikov denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka;
- enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine v višini 150 evrov bo do konca junija
prejelo tudi:
- 2.600 prejemnikov starševskega dodatka in 7.650 prejemnikov dodatka za nego otroka,
830 družinskih pomočnikov, 840 rejnikov, 7.500 upravičencev do
materinskega/starševskega nadomestila;
- 7.200 oseb s statusom invalida;
- 840 upravičencev do delnega plačila za izgubljen dohodek;
- 4.300 vojnih veteranov in 50 vojnih invalidov, ki jim je družinski dodatek edini prejemek,
ter
- brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in prejemniki poklicnih
pokojnin;
- enkratni solidarnostni dodatek za več kot 200.000 otrok, prejemnikov otroškega dodatka, bodo
prejele družine z enim oziroma dvema otrokoma, in sicer po 30 evrov na otroka do konca junija;
- povečan dodatek za velike družine (s tremi otroki 100 evrov, s štirimi in več otroki 200 evrov): 3,4
milijona evrov za 29.150 družin;
- 650 upravičencem začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve med epidemijo
(15. junij): osebe, ki so izgubile zaposlitev od 13. 3. 2020 zaradi posledic epidemije, so lahko do
konca maja na podlagi sprememb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic oddale vlogo za začasno denarno nadomestilo plače, če niso bile
upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost po zakonu o urejanju trga dela;
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-

subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delavca v obsegu od pet do 20 ur tedensko,
ukrep bo veljal od 1. junija do 31. decembra 2020;
subvencioniranje nadomestil za čakanje na delo za vse panoge še mesec dni po preklicu
epidemije (do 30. junija 2020);
pomoč izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoči na domu (osebni asistenti);
kritje oskrbnine uporabnikom institucionalnega varstva, ki so zaradi epidemije COVID-19 odšli v
domačo oskrbo;
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zaposlenim v varnih hišah,
materinskih domovih, zavetiščih za brezdomce;
zvišanje subvencioniranja plače invalidom;
pomoč štipendistom: zagotavljanje enakih možnosti pri uveljavljanju pravice do Zoisove štipendije,
mirovanje štipendijskega razmerja zaradi izjemnih okoliščin, odlog vračila in obročno vračanje
štipendije zaradi izjemnih okoliščin;
podaljšanje pogodb o zagotavljanju študentske prehrane v letih 2019 in 2020 za eno leto ( v
kolikor bo potrebno).
***

Ministrstvo za finance
-

-

-

-

oprostitev prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki so na čakanju: do vključno 15.
junija priznanih 92 milijonov evrov (iz državnega proračuna je bilo do vključno 15. junija že
izplačanih 38,6 milijona evrov1);
oprostitev prispevkov od plač za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki v času
epidemije delajo (v breme delavca in delodajalca): do vključno 15. junija priznanih 313
milijonov evrov, iz državnega proračuna pa je bilo do vključno 15. junija že izplačanih 83,3
milijona evrov2;
do vključno 15. junija je bilo po podatkih Finančne uprave RS odloženih skupaj za okoli 89
milijona evrov davkov, medtem ko je bilo danih vlog za obročno plačilo za okoli 162,7 milijona
evrov davkov;
po podatkih Finančne uprave RS iz obračuna prispevkov znaša do vključno 15. junija
oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence 48
milijonov evrov;3;
po podatkih Finančne uprave RS so do vključno 15. junija delodajalci izplačali 114 milijona
evrov kriznega dodatka za delavce, ki delajo in njihovi delodajalci niso invalidska podjetja;;
po podatkih Finančne uprave RS so do vključno 15. junija delodajalci, ki so invalidska
podjetja, izplačali 1,9 milijona evrov kriznega dodatka za delavce, ki delajo4;
zamik datumov za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodkov iz
dejavnosti, davka od dohodkov pravnih oseb in letnih poročil AJPES (na 31. maj 2020);
priprava pravnih podlag za odlog plačila za obdobje dvanajstih mesecev posojil
posojilojemalcem, ki so se spoprijemali z oteženim poslovanjem zaradi epidemije
(gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge in ustanove, pa tudi
samozaposleni in fizične osebe, če so državljani Slovenije): 22.458 vlog posojilojemalcev na
bankah je v prvih dveh mesecih uveljavitve zakona zaprosilo za 385,5 milijona evrov
odloženih plačil;
priprava pravnih podlag za poroštva države za mikro, mala, srednje velika (80 odstotkov) in
velika (70 odstotkov) podjetja za posojila do pet let za obratni kapital, nove ter že začete
naložbe v višini do deset odstotkov prihodkov podjetja v letu 2019.

1

Financiranje izpada prispevkov za socialno varnost se iz državnega proračuna vrača Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi zahtevkov iz obrazcev REK, ki so jih delodajalci predložili Finančni upravi RS.
Med vložitvijo obrazcev in izplačilom iz državnega proračuna zato prihaja do časovne razlike.
2
Financiranje izpada prispevkov za socialno varnost se iz državnega proračuna vrača Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi zahtevkov iz obrazcev REK, ki so jih delodajalci predložili Finančni upravi RS.
Med vložitvijo obrazcev in izplačilom iz državnega proračuna zato prihaja do časovne razlike..
3
Na podlagi zahtevka zavodov so bo to pokrilo iz državnega proračuna, kot je že bilo predstavljeno v prvi opombi.
4
Delodajalci uveljavljajo pravico do povračila kriznega dodatka za invalide pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu RS. Poleg pomoči iz protikoronskih paketov naj omenimo še, da je DZ sprejel vladno novelo Zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se v slovenski pravni red prenaša peta direktiva s tega področja.

2

***
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
-

uvedba vrednotnic za organizatorje potovanj.
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delavca v obsegu od pet do 20 ur tedensko,
ukrep bo velja do 31. decembra 2020;
subvencioniranje nadomestil za čakanje na delo za vse panoge do 30. junija 2020;
turistični boni za vse prebivalce Slovenije (odrasli 200 evrov, mladoletni 50 evrov
podlaga za pripravo programa finančnih spodbud na področju turizma obmejnim problemskim
območjem in drugim področjem;
zagotavljanje likvidnosti podjetij preko javnih skladov z omogočanjem finančnih sredstev, ki so
že zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, za hitre in zelo ugodne likvidnostna posojila
prek slovenskega podjetniškega sklada in slovenskega regionalnega razvojnega sklada;
opredelitev tujega vlagatelja skladno z uredbo EU, opredelitev neposredne tuje naložbe,
postopek za priglasitev in pregled neposredne tuje naložbe;
začasen umik pogojev za dodelitev spodbud glede števila novih delovnih mest in vrednosti
investicije;
dodatne finančne spodbude, in sicer državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
sredstev, za zagotovitev digitalizacije in digitalnega preoblikovanja podjetij ter za razvojne
projekte v procesu ali z možnostjo hitrega zagona.
***

Ministrstvo za zunanje zadeve
-

-

največji projekt repatriacije slovenskih državljanov: s pomočjo celotne diplomacije, DKP mreže,
diplomatk in diplomatov ter vseh ostalih uslužbencev MZZ je država pomagala približno 3000
slovenskim državljanom.
intenzivno sodelovanje s sosednjimi in srednjeevropskimi državami: med epidemijo so se potrdili
izjemno dobri odnosi s sosednjimi državami. V Sloveniji smo v roku enega meseca gostili vse
ministre za zunanje zadeve sosednjih držav, s katerimi redno usklajujemo tudi aktivnosti po
epidemiji.
izvedba 20 avdiovideokonferenc z različnimi zunanjimi ministri EU, ZDA in Rusko federacijo.
pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU. Poleg aktivnosti v triu predsedovanja se
pospešeno pripravljamo tudi na začetek lastnega predsedovanja s 1. julijem 2021. Vodja
posebnega vladnega projekta PSEU 2021 in vodja širše delovne skupine je postal zunanji minister
Anže Logar.
Prioritete predsedovanja tako tistega v triu kot naše lastne so zaradi epidemije Covid-19
spremenjene. Prednostne naloge PEU SI, kot jih vidimo trenutno, so:
- EU temelječa na trajnostnem razvoju,
- EU temelječa na vladavini prava,
- EU kot garant dobrega sodelovanja v soseščini in svetu.
Slovenija sicer izpostavlja tudi preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev, krepitev odpornosti
EU in spopadanje z izrednimi situacijami.
***

Ministrstvo za infrastrukturo
-

oprostitev plačila storitev distribucije električne energije za gospodinjstva in male porabnike: v
povprečju 25 odstotkov mesečno za obdobje od marca do maja 2020;
rešitve za nemoteno izvajanje tranzitnega prometa ter uvedba nadzorovanih humanitarnih
konvojev, potnikov in tovornih vozil;
pospešitev gradbenih del na avtocestnem križu (za več kot polovico več del kot v enakem obdobju
lani);
priprava pravnih in tehničnih podlag, da bodo upokojenci in osebe starejše od 65 let, vojni veterani
in imetniki evropske kartice ugodnosti invalida od 1. julija 2020 lahko koristili brezplačen prevoz v
medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu ponovni
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-

zagon projekta izgradnje nove železniške in avtobusne postaje v Ljubljani (Emonika);
pospešitev uvedbe e-vinjet za osebna vozila; cilje je uvedba do 1. decembra 2021;
začetek umeščanja nadgradnje železniških povezav Grosuplja, Vrhnike in Kamnika z Ljubljano, s
čimer se bodo potovalni časi skrajšali, zagotovljena bo večja pretočnost prometa ter boljša
uporabniška izkušnja;
- oblikovanje sklada za prevozništvo v višini 35 milijonov evrov, za katerega bo deset
milijonov evrov prispevala država, 25 milijonov evrov pa SID banka;
- povrnitev dela fiksnih stroškov žičničarjev: do 12.200 evrov na izvajalca;
- možnost podaljšanja veljavnosti pogodb izvajalcev javnih prevozov za posebne linijske
prevoze.
***

Ministrstvo za javno upravo
-

-

zvišanje povprečnine za občine s 589,11 evra na 623,96 evra na prebivalca, to je v letu 2020
skupaj za vse občine 73 milijonov evrov več sredstev primarne porabe in 4 milijone evrov
več za sofinanciranje občinskih investicij;
znižanje nekaterih funkcionarskih plač na državni ravni za 30 odstotkov: podatki se v
proračunu neposredno ne beležijo, zato bodo podatki zbrani posebej;
uvedba posebnega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve javnim uslužbencem v
zdravstvu in drugih javnih službah v času epidemije, ki lahko znaša do 100% urne postavke
osnovne plače. Do 21. maja je bilo vloženih za 37 milijonov evrov vlog;
sprejetje novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), s katero se pridobi do 8 dni
krajša časovnica pri sprejemanju interventnih zakonov v času epidemije, naravnih nesreč, ipd.;
sprememba zakona o lokalni samoupravi, s katero je bil uveden institut sklica seje občinskega
sveta na daljavo s pomočjo videokonferenčnih orodij;
dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj, do katere je dovoljeno izvesti
postopek naročila male vrednosti na splošnem področju, do enega milijona evrov;
začasen umik omejitve omejevanja zadolževanja občin;
e-Uprava: trikratno povečanje števila strank, ki so poslovale prek e-Uprave, s 15.000 na 60.000,
hkrati se je povečalo tudi število registriranih uporabnikov (porast mesečnih registracij z 2.000
na 3.000), uvedene so bile tudi nekatere nove ter dodatne storitve (vloge brez e-identitete med
epidemijo, enkratna solidarnostna pomoč študentom v času epidemije);
oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti države ali občin.
***

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport
-

-

-

-

Javno šolstvo dokazalo, da je trden in stabilen ter zanesljiv temelj naše družbe - osnovne in
srednje šole so praktično takoj po zaprtju šol nadaljevale s poučevanjem - izobraževanje na
daljavo. Tudi visokošolski zavodi so se takoj prilagodili novim razmeram in brez težav
nadaljevali študijsko leto;
Arnes je poskrbel, da so optimizirali in nadgradili podporne sisteme za učenje na daljavo, tako
so Arnes spletne učilnice že v prvem tednu izobraževanja na daljavo med največjo
obremenjenostjo delovale brez izpadov;
Nakup IKT opreme za osnovne in srednje šole v vrednosti 4 milijonov evrov;
Da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim
otrokom, smo na ministrstvu vzpostavili projekt DIGI Šola, preko katerega želimo tudi
dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter
tistimi, ki je nimajo. podjetja in posamezniki donirajo preko 3000 kosov opreme, potrebne za
izobraževanje na daljavo;
150 evrov enkratnega dodatka za redne in izredne študente.
Povezali smo se s TV SLO - Izodrom in poleg šole na daljavo vzpostavili še izobraževalne
vsebine na RTVSLO v dopoldanskem času za najmlajše (do 5. razreda dalje), ki so se jih s
pridom posluževali tudi učitelji v izobraževalnem procesu;
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-

enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za 53.696 študentov rednega in izrednega
študija: 8 milijonov evrov;
povrnitev sredstev dijaškim domovom zaradi nedelovanja: 1,5 mio evrov;
povrnitev izpada dohodkov iz javne službe zaradi zaprtja študentskih domov za marec in april
2020: 751 tisoč evrov;
poenostavitev upravnih postopkov vpisa za študijsko leto 2020/2021;
povrnitev sredstev občinam zaradi zaprtja javnih vrtcev za mesec marec in april: 7 milijonov
evrov, in zasebnim vrtcem zaradi njihovega zaprtja za mesec marec in april v višini 1,3
milijona evrov;
povrnitev izpada nejavnih virov za zavode s področja srednjega šolstva za marec in april v
višini 163 tisoč evrov;
oprostitev plačila dohodnine učencem in dijakom za podarjeno računalniško opremo ter
opremo za vzpostavitev internetne povezave, namenjeno izobraževanju na daljavo;
uvedba vrednotnic za športne prireditve oziroma za vstopnice, ki so bile prodane za
ogled Svetovnega prvenstva v Planici in ogled tekem svetovnega pokala v Kranjski Gori;
oprostitev plačila vrtca staršem, ki iz spoštovanja preprečevalnih ukrepov svojih otrok ne
bodo vključili v vrtec do 30. junija zaradi lažjega organiziranja dela v vrtcih z manjšim številom
otrok.
***

Ministrstvo za okolje in prostor
-

-

interventni zakon za spodbujanje investicij državnega pomena bo zagotovil za okoli 500
milijona investicij na leto. Predvidoma bo to prispevalo od dva do tri odstotke k rasti BDP in
več tisoč novih delovnih mest. Cilj je zagon gospodarstva po epidemiji in s tem njegovo (čim)
hitrejše okrevanje;
določenih je 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Gre za
investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije. Interventni zakon pa
daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale;
oprostitev plačila vodnega povračila in koncesnine za imetnike vodnih pravic za potrebe
kopališč in oprostitev plačila vodnega povračila za imetnike vodnih dovoljenj za dejavnost
bazenskih kopališč, ocena oprostitve povračil in koncesije: 375 tisoč evrov;
pospešitev izdajanja dovoljenj za gradnje, poenostavljajo in krajšajo se predpisani upravni
postopki v Gradbenem zakonu ter predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
okvirna vrednost investicij, dovoljenih po PKP2 in PKP3: 100 milijonov evrov;
pričakovana količina ne prevzete komunalne odpadne embalaže iz prve polovice letošnjega
leta in ostanki iz preteklih let: 41.925 ton. Strošek za prevzem in obdelavo je ocenjen v višini
7,8 milijona evrov, oziroma milijon evrov za vsak naslednji mesec do konca leta 2020 ob
predvidevanju, da embalažne družbe ne bodo povečale intenzitete prevzemanja komunalne
odpadne embalaže.
***

Ministrstvo za obrambo
-

-

-

Priprava predlogov dveh ključnih zakonov, ki bosta izboljšala delovanje in omogočila
modernizacijo Slovenske vojske: predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 – 2026 ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o obrambi, ki smo ga predstavili tudi parlamentarnim poslanskim skupinam. Z omenjenima
zakonoma bo izboljšan status vojakov Slovenske vojske ter njena opremljenost;
Izvajanje celovite strategije promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške službe,
vojaškega poklica ter pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko. Cilje je, da b z ustreznimi ukrepi
in s celovito prenovo sistema pridobivanja, zadrževanja in izstopa pripadnikov v naslednjih petih
letih uspeli dvigniti kadrovski načrt stalne sestave na 7.000 pripadnikov in do 1.000 pripadnikov
pogodbene sestave;
Dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom Civilne zaščite RS ali državljanom,
ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
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***
Ministrstvo za zdravje
-

nadomestila za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni se krijejo iz sredstev ZZZS za
zaposlene že od prvega dne odsotnosti z dela, s čimer so delodajalci znatno razbremenjeni;
do 80 odstotkov nadomestila plače zaposlenim, ki morajo biti po odločbi ministra za
zdravje v karanteni;
povračilo sredstev izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe
(tudi koncesionarjem) zaradi omejitev in prepovedi opravljanja dejavnosti in s tem zaradi
nezmožnosti izvedbe že načrtovanih programov zdravstvenih storitev.
***

Ministrstvo za pravosodje
-

-

-

zaradi varstva socialnega položaja ljudi, še posebej tistih z najnižjimi prejemki, je bila
pripravljena posebna zakonska rešitev, v skladu s katero so bili iz izvršbe in stečajnih mas
izvzeti tisti prejemki, izplačani na podlagi interventnih zakonov, ki zagotavljajo dodatno
socialno varstvo. Iz istega razloga so bile odložene tudi sodne izvršbe, razen če je šlo za
nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi
izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal;
omogočanje dodatnega časa za odpravo likvidnostnega krča in prebroditev trenutne
insolventnosti podjetjem, ki so zaradi epidemije najbolj utrpela upad poslovanja, še posebej,
če je bilo opravljanje njihove dejavnosti s predpisom omejeno ali prepovedano (odlog
obveznosti poslovodstva predlagati stečaj v času epidemije in še tri mesece po njej, odložitev
odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja, dodaten rok insolventnim podjetjem za
pripravo ukrepov finančnega prestrukturiranja za odpravo njihove insolventnosti, kadar se
lahko pričakuje ponoven zadosten obseg poslovanja);
poenostavitev pogoja za uveljavitev pravic delavca po Zakonu o Javnem štipendijskem,
razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS v obdobju epidemije;
prekinitev teka zakonskih rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih med
epidemijo;
sprejem normativnih podlag za nemoteno delovanje sodišč in izpolnjevanje ključnih nalog v
času epidemije, postopen začetek delovanja (v maju) in nadalje nemoten prehod v redno
poslovanje sodstva (v začetku junija);
vzpostavitev podlage za dokončanje popolne informatizacije registra neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin; prenovljeni register bo začel delovati 1. julija 2020;
možnost sprejema začasnih ukrepov v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo
zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank;
možnost sprejema začasnih ukrepov tudi na področju izvrševanja kazenskih sankcij
zaradi preprečevanja širjenja virusne okužbe v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem
zagotavljanje varnejših pogojev zaprtim osebam in zaposlenim;
skrajšanje sodnih počitnic na obdobje od 1. do 15. avgusta.
***

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija
-

ukrepi na mejnih prehodih in kontrolnih točkah (seznam epidemiološko varnih držav, države s
slabšo epidemiološko sliko, odrejanje karantene ...);
začasna omejitvijo gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih (dobri rezultati omogočajo
postopno povečevanje števila oseb, ki se lahko zbirajo na javnem kraju ob spoštovanju
varnostnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe);
skrb za varno opravljanje dela za vse zaposlene v ministrstvu, še zlasti za policistke in
policiste z ustrezno zaščitno in osebno varovalno opremo poskrbljeno;

6

-

organizacija in izvedba izjemno odmevnih organiziranih konvojev vozil prek Slovenije, kar so
pozdravili tudi predstavniki Evropske komisije. S konvoji je bil omogočen nujen transport blaga
med državami članicami EU in Jugovzhodno Evropo;
Policija je vzpostavila klicni center za vprašanja o koronavirusu, ki še vedno deluje;
okrepitev nadzora na južni meji, kjer policija z dodatnimi ukrepi preprečuje nezakonite
prehode.
poglobitev dialoga z lokalnimi skupnostmi predvsem o vplivu nezakonitih migracij na življenje
obmejnega prebivalstva;
premestitev štirih otrok brez spremstva iz Grčije;
predlog sprememb Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti (medresorsko
usklajevanje), s čimer želimo zaostriti možnost vstopa in bivanja v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
-

odlog plačila prispevkov za kmete;
izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka;
oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, družbenike in kmete;
enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij;
oprostitev plačila akontacije dohodnine;
znižanje katastrskega dohodka;
finančna pomoč za čas trajanja nezmožnosti za delo;
nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih;
finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka;
nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih;
sezonsko delo v kmetijstvu;
poenostavitve pri izgradnji rastlinjakov;
poenostavitve pri izgradnji namakalnih sistemov;
možnost okolju prijaznejše rabe geotermalne energije;
znižanje zakupnih cen kmetijskih zemljišč;
brezplačni zakup zaraščenih zemljišč;
pomoč za krizno destilacijo in krizno skladiščenje vina
pomoč kmetijskim gospodarstvom in podjetjem pri iskanju sezonskih delavcev, vzpostavitev
klicnega centra in spletnega portala www.sezonanakmetiji.si
podpori izvajanja aktivnosti obrambe pred točo z letali za 2020 in 2021; MKGP letno zagotovi
88 tisoč evrov, občine pa 180 tisoč evrov
sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, kjer se spreminja in
dopolnjuje določba, ki se nanaša na podpore za promocijo vina in uvaja nov ukrep za zeleno
trgatev
izhodišča za prenovo kmetijske zemljiške politike
priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027
predlog Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih je v fazi
medresorskega usklajevanja
nadgradenj informacijskih sistemov na področju vlog in zahtevkov za javne razpise Programa
razvoja podeželja 2014-2020
sanaciji po naravnih nesrečah poškodovanih gozdov

Ministrstvo za kulturo
-

-

samozaposleni v kulturi: upravičenost do temeljnega dohodka, oprostitve plačila prispevkov za
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, kar krije Republika Slovenija, ter akontacij dohodnine
do 31. maja 2020. Velja za vse vse kategorije samozaposlenih v kulturi, vodenih v razvidu
ministrstva, tudi za samozaposleni novinarji, verski uslužbenci in samozaposlene za krajši
delovni čas in delno zaposlene.
interventni ukrepi za delodajalce v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno
varnost, kot je povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi
odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov, mesečni krizni dodatek,
pravico do nadomestila plače od 1. dne začasne zadržanosti od dela zaradi nezmožnosti za
delo, in sicer ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, tako so do teh ukrepov upravičene
nevladne organizacije, ki deluje na področju kulture.
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-

neprekinjeno financiranje projektov in programov, vključno s stroški dela, kulturnim izvajalcem
(nevladnim organizacijam in drugim osebam zasebnega prava) med epidemijo
ukrepi za nevladne organizacije in društva, ki delujejo na področju kulture: povračilo izplačanih
nadomestil plače delavcev, če jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledice
epidemije ali višje sile.
delodajalci, katerega uslužbenci so financirani iz proračuna na podlagi projekta oziroma
programa (nevladne organizacije, društva ipd.), so dobili povrnjen delež, ki ni pokrit s strani
subvencije na osnovi javnega razpisa, s katero se financira program.
Javni zavodi so večinoma že financirani s strani države in jim država že privzeto nadomešča
dohodke, ki izhajajo iz plač. Tudi med epidemijo na tem področju ni bilo izpada dohodka.
RTV Slovenija ni izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi
(lokalom, gostinskim obratom, wellness centrom …) in v nastanitvenih obratih.
oprostitev najemnine izvajalcem storitvenih dejavnosti v kulturnih spomenikih državnega
pomena v lasti države med epidemije.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov
- uspešno obvladovanje večjega števila vlog prosilcev za mednarodno zaščito,
- sprejeti ukrepi za preprečevanje in obvladovanje morebitne okužbe s COVID, zaradi česar med
prosilci za mednarodno zaščito zaenkrat nismo zasledili okuženih oseb.
***
Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- namenitev kohezijskih sredstev (OP 2014 – 2020) za:
- izboljšanje zdravstvene infrastrukture (dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana,
nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor kot največja projekta),
- sofinanciranje ukrepa skrajšanega delovnega časa in širše pomoči gospodarstvu.
***
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
-

trimesečno podaljšanje statusa repatriirane osebe za osebe slovenskega rodu iz Bolivarske
republike Venezuele, ki so v Slovenijo prispele med 13. novembrom 2019 in 12. marcem
2020.
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