KAZALO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
3
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP)3
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA DALJAVO
VPIS NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

3
4

ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ)

4

UVELJAVLJANJE PRAVICE DELODAJALCA DO POVRAČILA NADOMESTIL PLAČE

4

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NOVOROJENCE

5

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA
EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE)
5
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19 (ZIUOOPE)

5

FINANČNE SPODBUDE NA PODLAGI PROGRAMA FINANČNIH SPODBUD COVID-19

5

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
SPLOŠNO

ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV (ZSVI)
VELJAVNOST III. POGLAVJA ZSVI

5
5

6

6

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP)

6

KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

6

INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA
ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG)

6

SPLOŠNO

6

ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)

6
6

OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV IN DAVKA NA DODANO VREDNOST

6

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

8

OBVEŠČANJE V ZVEZI Z DELOM NA DOMU
RABA DOPUSTA ZA PRETEKLA LETA

8
9

ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB)

9

OBVEŠČANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OZIROMA DIJAŠKEGA DOMA O POTRJENI OKUŽBI Z VIRUSOM SARS-COV-2

ZAKON O ZDRAVILIH (ZZDR-2)

PROMET Z ZDRAVILI, KI NIMAJO DOVOLJENJA ZA PROMET
DOLOČANJE NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVIL

9

10

10
11

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
UKREPI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN GRADNJE OBJEKTOV

11
11

ZAČASNI UKREPI
12
POMOČ ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-COV-2 ZA
SAMOTESTIRANJE
12
BON ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA PODROČJU POTROŠNJE TURIZMA
13

1

BON Z NAMENOM ODPRAVE POSLEDIC ŠIRJENJA COVID-19 V TURIZMU ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA
PODROČJU POTROŠNJE TURIZMA (V NADALJEVANJU: BON)
13
PRIDOBITEV PODATKOV, KI PREDSTAVLJAJO DAVČNO TAJNOST
14
DAVČNA TAJNOST PODATKOV, VSTOPNI POGOJI ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SPODBUD
14
ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI NASTANE OSEBI ZARADI CEPLJENJA PROTI
14
COVID-19 IN UPORABE ALI APLIKACIJE ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE COVID-19
14
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE ZARADI CEPLJENJA ALI APLIKACIJE ZDRAVILA ZA COVID-19
14
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16

2

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV,
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
Vzgojno-izobraževalno delo na daljavo
V katerih primerih lahko vzgojno izobraževalno delo poteka na daljavo?
Vzgojno-izobraževalno delo lahko poteka v obliki izobraževanja na daljavo, če je to nujno potrebno
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v primeru:
-

-

začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;
epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski
pouk,…);
epidemioloških razmer v določenem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem kljub
izvajanju vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ni mogoče
zagotoviti varnega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda;
ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za
preprečevanje širjenja COVID-19; ali
napotitve posameznih učencev, dijakov ali oddelkov v karanteno.

Kdo odloča o izvajanju izobraževanja na daljavo?
Minister pristojen za izobraževanje odloči o izobraževanju na daljavo na podlagi omejitve ali
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s sklepom, ki se objavi v
Uradnem listu RS.
Predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda odloči o izobraževanju na daljavo v primeru
epidemioloških ukrepov prilagojene organizacije ali napotitve posameznih učencev, dijakov ali
oddelkov v karanteno, za največ deset delovnih dni. Predstojnik, po predhodnem mnenju
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, odloči tudi o izvajanju izobraževanja na daljavo zaradi
epidemioloških razmer v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Predstojnik, mora pri Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje vsakih deset dni preverjati ali okoliščine za izvajanje izobraževanja na
daljavo še vedno obstajajo. Vse odločitve predstojnika morajo biti objavljene na spletni strani
vzgojno-izobraževalnega zavoda. O takšnih odločitvah mora predstojnik obvestiti ministrstvo
pristojno za izobraževanje.
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Inšpektor pristojen za šolstvo odloči o izvajanju izobraževanja na daljavo, če ugotoviti, da zavod
ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 z odločbo, izdano v
postopku inšpekcijskega nadzora.
Vpis na visokošolskih zavodih za študijsko leto 2022/2023
Na kakšen način poteka vpis na visokošolskih zavodih za študijsko leto 2022/2023?
Prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo po elektronski poti preko
informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ
visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in
priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki
urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za
priznavanje izobraževanja.
V postopkih uveljavljanja pravic ali obveznosti kandidatov iz prejšnjega odstavka komunikacija
poteka pisno ali prek informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen
drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni
dan v primeru odpreme po pošti.
ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ)
Uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestil plače
Do kdaj mora delodajalec vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do povračila izplačanih
nadomestil za primere odsotnosti delavca zaradi karantene na domu?
V osmih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi karantene na domu do 31.3.2022.
Ali je upravičenost do uveljavljanja nadomestila plače in povračila nadomestil plače
časovno omejena?
Da. Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki
zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve
javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela, traja najdlje do
31.3.2022.
Do kdaj veljajo ti ukrepi?
Ukrepi veljajo od 1.7.2021 do 31.3.2022. Vlada lahko ukrep povračila nadomestil plače zaradi
karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok
ali ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej podaljša s sklepom za obdobje največ treh mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA
VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE)
Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence
Kdo je upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500
EUR?
Upravičenec je eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
rojenega od vključno 1.1.2020 do vključno 30.6.2023, za katerega je upravičen do pomoči ob
rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19 (ZIUOOPE)
Finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19
Na kakšen način se dodeljujejo finančne spodbude na podlagi programa finančnih
spodbud COVID-19?
Finančna spodbuda se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20.3.2020, str. 1),
zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu
Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za
kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 437 z dne 24.11.2021, str. 1).
Do kdaj se lahko dodeljujejo takšne finančne spodbude?
Do 30.6.2022.
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Splošno
Do kdaj se ne uporabljajo določbe četrtega odstavka 66. člena Zakona o javnem
naročanju v zvezi s postopki za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine?
Do 31.12.2022.
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ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV (ZSVI)
Veljavnost III. poglavja ZSVI
Kdaj se začne uporabljati III. Poglavje ZSVI v zvezi s socialnim vključevanjem invalidov
v skupnost?
III. poglavje se začne uporabljati 30.6.2022.
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP)
Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni
Do kdaj velja ukrep iz 31. člena ZDUOP o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni delavca?
Do 28.2.2022. Vlada lahko ta ukrep podaljša s sklepom največ za obdobje treh mesecev. Sklep o
podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA
ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG)
Splošno
Za katere investicije se uporablja IZOOPIZG?
IZOOPIZG se uporablja za pomembne investicije, določene na podlagi IZOOPIZG, do dne
31.12.2022.
ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost
Za katero blago velja oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost?
Od 1.1.2022 do 30.6.2022 dobave zaščitne in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: blago),
vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev
in davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ob uvozu, v zvezi s Sklepom Komisije
(EU) o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za
spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, oproščene plačila DDV, s pravico odbitka
DDV.
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ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost
Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za oprostitev plačila dajatev iz prejšnjega vprašanja?
Kumulativno morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) blago je namenjeno za:
− brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, so temu izbruhu
izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz b) točke, ali
− brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, so temu izbruhu
izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in
organizacij iz b) točke;
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 (v
nadaljnjem besedilu: organi ali organizacije).

Ali obstajajo kakšne omejitve pri uporabi blaga, ki je predmet oprostitve plačila DDV?
Da. Blaga, za katerega je oprostitev DDV določena v drugi alineji a) točke prejšnjega vprašanja,
ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge namene,
razen za namene spopadanja z izbruhom COVID-19 oziroma opravljanja zdravstvene dejavnosti,
dokler DDV ni plačan. DDV v tem primeru obračuna in plača subjekt iz druge alineje a) točke
prejšnjega vprašanja po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi.
Kaj se zgodi, če organi in organizacije blaga z oprostitvijo plačila DDV ne uporabljajo za
namene, za katere velja oprostitev plačila DDV?
Organi in organizacije so v takšnem primeru dolžni obračunati in plačati DDV po stopnji, ki za to
blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost obračuna DDV
po ZDDV-1.
Kaj se zgodi, 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?
Oprostitev plačila DDV odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija, na katero je bilo blago
preneseno, uporablja blago za namene določene z Zakonom.
Na kakšen način davčni zavezanec uveljavlja oprostitev plačila davka?
Davčni zavezanec mora:
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ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost
-

-

se na računu sklicevati na člen Zakona, ki določa oprostitev plačila DDV, in razpolagati z
izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi določeni po Zakonu;
davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga oproščenega plačila
davka po Zakonu, ki vsebuje naslednje podatke: identifikacijsko številko za namene DDV,
naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu,
zaporedno številko, davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana za
namene DDV, organa ali organizacije, ki je upravičena do oprostitve plačila DDV, tarifno
oznako kombinirane nomenklature carinske tarife blaga, ter vrednost, vrsto in količino
blaga;
sestaviti poročilo za koledarski mesec in ga predloži davčnemu organu v elektronski obliki
prek sistema eDavki najpozneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec;
voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve tako, da je davčnemu organu omogočen
nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Kako je v primeru, da je davčni zavezanec pred uveljavitvijo tega zakona od dobav blaga
ali pridobitev blaga znotraj Evropske unije obračunal DDV za blago, ki je oproščeno
plačila DDV v skladu z Zakonom?
Davčni zavezanec lahko znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih
obdobij za dobave blaga, opravljene od 1.1.2022 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje,
v katerem je popravil tak račun.
Podatke o dobavah, za katere je uveljavljal znižanje obračunanega DDV, davčni zavezanec vključi
v poročilo o opravljenih dobavah blaga.
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)
Obveščanje v zvezi z delom na domu
Ali je delodajalec dolžan pred začetkom dela delavca na domu o tem obvestiti
Inšpektorat Republike Slovenije za delo?
Da, ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), mora delodajalec posredovati podatke o:
-

podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),

-

podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv
delovnega mesta oz. vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna
sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in
predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
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ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)
Obveščanje v zvezi z delom na domu
-

morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Na kakšen način se ti podatki sporočajo?
Če je delodajalec vpisan v Poslovni register Slovenije, obvestilo vloži elektronsko prek
informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za
javno upravo.
Do kdaj velja ta ukrep?
Ukrep velja od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Raba dopusta za pretekla leta
Ali lahko delavec še vedno izrabi letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021?
Da. Ne glede na tretji odstavek 162. člena ZDR-1 in 54. člen ZIUPOPDVE ima delavec v primerih
iz 54. člena ZIUPOPDVE in četrtega odstavka 162. člena ZDR-1 pravico izrabiti ves letni dopust za
leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1.4.2022.
Do kdaj lahko delavec , ki ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih
določa ZDR-1, niti v trajanju najmanj dveh tednov izrabi letni dopust?
Ne glede na tretji odstavek 162. člena ZDR-1 ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb,
povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel
izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1, niti v trajanju najmanj dveh
tednov, pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31.12.2022.
ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB)
Obveščanje vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma dijaškega doma o potrjeni
okužbi z virusom SARS-CoV-2
Ali je potrebno obvestiti vzgojno-izobraževalni zavod oziroma dijaški dom o potrjeni
okužbi z virusom SARS-CoV-2?
Da. Ne glede na Zakon o nalezljivih boleznih morajo v primeru potrjene okužbe z virusom SARSCoV-2 pri otroku starši oziroma zakoniti zastopniki, ob polnoletnosti pa oseba sama, najpozneje v
12 urah od potrditve okužbe o okužbi obvestiti vzgojno-izobraževalni zavod oziroma dijaški dom.
Katere podatke pridobiva odgovorna oseba v vzgojno-izobraževalnih zavodih oziroma
dijaških domovih v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 za namen priprave
izjave o karanteni na domu oziroma odreditve karantene na domu z odločbo?
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ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB)
Obveščanje vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma dijaškega doma o potrjeni
okužbi z virusom SARS-CoV-2
(i.)
(ii.)
(iii.)

Osebno ime;
dan, mesec in leto rojstva;
naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko stanovanja v primeru večstanovanjskega
objekta;
(iv.) naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja karantene na domu, in številko
stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta;
(v.) telefonska številka;
(vi.) elektronski naslov, če ga oseba ima;
(vii.) osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski naslov zakonitega
zastopnika za mladoletno osebo;
(viii.) datum zadnjega visoko tveganega stika;
(ix.) podatek, ali je oseba bila v stiku z osebo s potrjeno okužbo s povzročiteljem COVID-19 kot
zaposlena na delovnem mestu vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma dijaškega doma ali
kot oseba, vključena v vzgojno-izobraževalni proces zavoda oziroma dijaški dom;
(x.) izjema od karantene v skladu s predpisom, ki določa izjeme od karantene po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni.
Katere izmed zgoraj navedenih podatkov odgovorna oseba pridobiva od osebe s potrjeno
okužbo z virusom SARS-CoV-2?
Odgovorna oseba v vzgojno-izobraževalnih zavodih oziroma dijaških domovih od osebe s potrjeno
okužbo s povzročiteljem COVID-19 pridobi le podatke o osebnem imenu ter dnevu, mesecu in letu
rojstva.
ZAKON O ZDRAVILIH (ZZdr-2)
Promet z zdravili, ki nimajo dovoljenja za promet
Ali lahko Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v
nadaljnjem besedilu: JAZMP) začasno dovoli promet z zdravilom za profilakso ali za
zdravljenje COVID-19, ki nima dovoljenja za promet?
Da, če je za to zdravilo Evropska agencija za zdravila izdala mnenje na podlagi tretjega odstavka
5. člena Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o
postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L št. 136 z dne 30.4.2004,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/5 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.
decembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev
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dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi
Evropske agencije za zdravila, Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in
Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 4
z dne 7.1.2019, str. 24), in je pristojni razširjeni strokovni kolegij, klinika ali inštitut na terciarni
ravni zdravstvene dejavnosti pripravil priporočila ali protokol uporabe tega zdravila.
Do kdaj velja ta ukrep?
Ukrep velja do 30.6.2022. Vlada lahko ukrepa iz tega člena podaljša s sklepom največ za šest
mesecev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določanje najvišje dovoljene cene zdravil
V katerem primeru JAZMP ne določi najvišje dovoljene cene zdravil?
Ne glede na prvi odstavek 158. člena ZZdr-2 za zdravila, ki se nabavijo v okviru Skupnih javnih
naročil držav članic Evropske unije ali v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15 in 14/18) za potrebe pacientov na celotnem območju Slovenije, in zdravilo drugače ni
dobavljivo, JAZMP ne določi najvišje dovoljene cene. Za ta zdravila se šteje, da je najvišja
dovoljena cena enaka ceni, doseženi v teh postopkih, in velja za obdobje trajanja veljavnosti teh
pogodb.
Do kdaj velja ta ukrep?
Ukrep velja do 30.6.2022. Vlada lahko ukrepa iz tega člena podaljša s sklepom največ za šest
mesecev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Ukrepi na področju varstva okolja in gradnje objektov
Do kdaj se uporabljajo ukrepi na področju varstva okolja in gradnje objektov po
ZIUZEOP?
Ne glede na 20. člen se ukrepi iz 100.a do 100.h člena ZIUZEOP uporabljajo do 1.6.2022, razen
ukrepov iz tretjega odstavka 100.č člena, četrtega odstavka 100.d člena, 100.e člena, 100.f člena
in drugega odstavka 100.g člena ZIUZEOP.
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ZAČASNI UKREPI
POMOČ ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-COV-2 ZA
SAMOTESTIRANJE
Kdo so upravičenci do pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje?
Upravičenci so: pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava.
Kolikšna je višina pomoči za nakup hitrih testov?
V višini 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri
delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora
samotestirati. V to skupino se štejejo tudi posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,
samozaposleni, družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je
poslovodna oseba in kmetje, vsi našteti pa morajo biti vključeni v vsa obvezna pokojninska in
invalidska zavarovanja.
Prejeta sredstva se lahko uporabijo izključno za nakup hitrih testov, ki so namenjeni za
samotestiranje delavcev.
Kakšna je veljavnost tega ukrepa?
Velja od 8.11.2021 do 31.1.2022. Vlada RS lahko ta ukrep s sklepom tudi podaljša za največ 5
mesecev.
Kako do izplačila pomoči?
Upravičenec poda preko informacijskega sistema FURS posebno izjavo do najkasneje 15.2.2022.
FURS bo pomoč izplačal najpozneje do 31.3.2022.
Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo pomoči?
Republika Slovenija iz državnega proračuna.
Kako se zagotavlja nadzor nad namensko porabo sredstev za nakup hitrih testov?
Nadzor izvaja proračunska inšpekcija v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna. Za
nespoštovanje določb zakona in namensko porabo sredstev so zagrožene denarne kazni v višini
do 100.000 EUR za pravne osebe, do 50.000 EUR za samostojne podjetnike in druge osebe, ter
do 4.000 EUR za odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika.
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BON ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA PODROČJU POTROŠNJE
TURIZMA
Bon z namenom odprave posledic širjenja COVID-19 v turizmu za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljevanju: bon)
Kdo so upravičenci do bona in v kakšni višini?
Upravičenec do bona v višini 200 EUR je polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020
dopolnila 18 let in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji na dan 13.3.2020. Ostale osebe, ki
ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so
upravičene do bona v višini 50 EUR. Do bona so upravičenci upravičeni, če do vključno 31.
decembra 2021 niso delno ali v celoti unovčili bona iz 35. člena ZIUOOPE, in sicer so upravičeni
do bona v višini 200 EUR zmanjšanega za vrednost unovčenega bona iz 35. člena ZIUOOPE oz.
do bona v višini 50 eurov zmanjšanega za vrednost unovčenega bona iz 35. člena ZIUOOPE (Gre
za bone, ki so bili izdani leta 2020, boni izdani leta 2021 (BON21) že imajo podaljšano veljavnost).
Kje se lahko bon unovči?
Pri ponudniki, pri katerih se bon lahko unovči, so subjekti, registrirani v Republiki Sloveniji, vpisani
v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES, ki opravljajo dejavnosti po Standardni
klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k
standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008: 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209,
55.300.
Do kdaj se bon lahko unovči?
Unovči se lahko od 1.1.2022 do 30.6.2022.
Kako in v kolikšnem času se zagotovi povračilo sredstev ponudnikom nastanitev?
Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh.
Kako bon in vpliva na dohodnino?
Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina. Prav tako se bon ne
upošteva za ugotavljanja materialnega položaja po ZUPJS.
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PRIDOBITEV PODATKOV, KI PREDSTAVLJAJO DAVČNO TAJNOST
Davčna tajnost podatkov, vstopni pogoji za dodeljevanje finančnih spodbud
Kdo in v katerih primerih lahko uveljavlja pravico do pridobitve davčnih podatkov, ki
predstavljajo davčno tajnost v smislu zakona, ki ureja davčni postopek?
Subjekti, ki izvajajo postopke dodeljevanja finančnih spodbud preko javnih razpisov ali javnih
pozivov na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja podporno okolje za
podjetništvo, ali na podlagi drugih specialnih zakonov, lahko za pripravo in izvedbo postopkov za
dodeljevanje finančnih spodbud ter spremljanje odobrenih projektov pridobijo podatke, ki
predstavljajo davčno tajnost v smislu zakona, ki ureja davčni postopek, in se nanašajo na
potencialne oziroma dejanske prijavitelje ter prejemnike finančnih spodbud na javnih razpisih in
javnih pozivih, ki so načrtovani za objavo v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023.
Podatki, ki predstavljajo davčno tajnost in so predmet dostopa so podatki iz davčnih obračunov,
ki niso javno objavljeni.
Kako lahko subjekti za dodelovanje davčnih spodbud omejijo oddajo vlog?
Subjekti lahko pri izvajanju postopkov dodeljevanja finančnih spodbud v digitalni obliki
(digitalizirani razpisi in pozivi), omejijo nabor potencialnih prijaviteljev glede na vstopne pogoje,
ki so navedeni v dokumentaciji za dodelitev finančne spodbude in s tem le subjektom, ki
izpolnjujejo objektivno določene osnovne vstopne pogoje, omogočijo oddajo vlog.
ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI NASTANE OSEBI ZARADI CEPLJENJA PROTI
COVID-19 IN UPORABE ALI APLIKACIJE ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE COVID-19
Odškodninska odgovornost države zaradi cepljenja ali aplikacije zdravila za COVID-19
Kdo so upravičenci do te denarne odškodnine?
(i) Oseba, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali ki je bila v Republiki Sloveniji
zdravljena z zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za promet in ji je
nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij;
(ii) v primeru smrti osebe, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali k je bila v
Republiki Sloveniji zdravljena z zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za
promet, njen zakonec oziroma partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, in
starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom
starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti;
(iii) v primeru smrti osebe, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali ki je bila v
Republiki Sloveniji zdravljena z zdravilom za zdravljenje nalezljive bolezni COVID-19, ki ima
začasno dovoljenje za promet , njeni otroci do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki
jih je bila ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski skupnosti.
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ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI NASTANE OSEBI ZARADI CEPLJENJA PROTI
COVID-19 IN UPORABE ALI APLIKACIJE ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE COVID-19
Odškodninska odgovornost države zaradi cepljenja ali aplikacije zdravila za COVID-19
Kolikšna je višina te odškodnine?
(i) Osebi, ki ji je zaradi cepljenja nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem
zmanjšanju življenjskih funkcij, gre odškodnina v enkratnem znesku 60.000 EUR.
(ii) Če oseba zaradi posledic obveznega cepljenja umre, je odškodnina omejena na enkratni skupni
znesek 10.000 EUR.
(iii) V primeru smrti starša mladoletnega otroka pa na enkratni skupni znesek 20.000 EUR.
Kdaj in kam se vloži vloga za uveljavljanje odškodnine?
Vloga se ne more vložiti prej, ko NIJZ pri spremljanju stranskih pojavov po cepljenju po zakonu,
ki ureja nalezljive bolezni in pravilniku, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov
o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju ter pri
vrednotenju stranskih pojavov po cepljenju po predpisu, ki ureja zbirke podatkov s področja
zdravstva, ovrednoti škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek cepiva, o čemer mora
obvestiti upravičenca, ali JAZMP pri poročanju in ocenjevanju neželenih učinkov zdravila po
predpisu, ki ureja zdravila, in pravilniku, ki ureja farmakovigilanco zdravil za uporabo v humani
medicini, oceni škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek zdravila, o čemer mora obvestiti
upravičenca.
Postopek in izdajo odločbe o upravičenosti do odškodnine v celoti ureja že obstoječa zakonodaja
na področju obveznega cepljenja.
Kdaj se izplača odškodnina?
Denarna odškodnina se upravičencu izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti
odločbe.
Kdo zagotavlja sredstva za odškodnino?
Republika Slovenija iz proračuna.
Kako izplačana odškodnina vpliva na dohodnino?
Od denarne odškodnine se dohodnina ne plača.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Katere določbe veljajo tudi za primere pred uveljavitvijo tega zakona?
Določbe tega Zakona o odškodninski odgovornosti za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti
COVID-19 ali zdravljenja z zdravilom za zdravljenje COVID19. Rok za vložitev vloge za pridobitev
pravice do denarne odškodnine za denarno škodo pa začne v teh primerih teči z dnem uveljavitve
tega Zakona.
*****
V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na
voljo po elektronski pošti info@kbp.si ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi
odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.
Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.
Ljubljana, dne 3.1.2022

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za
katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo
za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo
oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.
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