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ZADEVA: Ocena upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za 
dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica 
izbruha pandemije COVID-19 – predlog za obravnavo
1 Predlog sklepov Vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z drugo točko Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54700-
2/2020/2 z dne 16. 4. 2020 je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, 
pod točko ___ dnevnega reda sprejela naslednji

SKLEP 

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila skupno oceno upravičenih stroškov neposredne 
škode za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki 
je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 v upravičenem obdobju od 12. 3. 
do 11. 7. 2020, ki znaša 192,787 mio EUR brez DDV.  

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko do končne oddaje vloge za 
pridobitev pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije v oceno skupnih 
upravičenih izdatkov, ki so posledica izbruha pandemije COVID-19, vključi še naknadno 
evidentirane in posredovane podatke s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje. 

dr. Božo Predalič 
generalni sekretar 

Prejmejo:

- ministrstva,
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,



- Generalni sekretariat Vlade RS.
2 Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
Državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Oseba, odgovorna za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo,
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje,
Leon Behin, sekretar, Uprava RS za zašito in reševanje.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4 Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:

5 Kratek povzetek gradiva:

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je 
skladno z drugo točko sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54700-2/2020/2 z dne 16. 4. 
2020 pripravilo oceno neposredne škode, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije 
COVID-19 in temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz 
Solidarnostnega sklada Evropske unije. 

Štirimesečno obdobje upravičenosti (od razglasitve epidemije v državi) zajema obdobje od 
12. 3. 2020 do 11. 7. 2020 in se v primeru Republike Slovenije konča po datumu do 
katerega Evropska komisija zbira vloge držav za pomoč. Tako so bili v oceno neposredne 
škode skladno z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je 
odgovorno za pripravo vloge za določitev upravičenih izdatkov naslovljeno na Evropsko 
komisijo, poleg dejansko nastalih izdatkov vključeni tudi napovedani izdatki, ki bodo nastali 
do konca upravičenega obdobja. Ocena neposredne škode vključuje podatke na državni 
ravni, ki jih je URSZR prejela s strani štirinajstih ministrstev, osmih vladnih služb in  
državnih organov ter podatke na lokalni ravni, ki so jih občine posredovale preko izpostav 
URSZR. Podatke so subjekti posredovali do vključno 23. 5. 2020 na podlagi poziva za 
posredovanje podatkov za izvedbo evidentiranja upravičenih izdatkov organov za pridobitev 
sredstev iz Solidarnostnega sklada EU zaradi pandemije COVID-19 z opredeljenim 
obdobjem upravičenosti, upravičenimi izdatki za izvedbo nujnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja pandemije in neupravičenimi izdatki. 

Za verodostojnost vhodnih podatkov so skladno z navodilom, odgovorni predstojniki 
oziroma odgovorne osebe posameznih organov in organizacij, ki so podatke posredovali

Neposredna škoda za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada EU, ki 
temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz Solidarnostnega 
sklada EU in je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 v upravičenem obdobju 
od 12. 3. do 11. 7. 2020 ob sprejetju na Vladi RS tako znaša 192,787 mio EUR brez DDV.  

MGRT lahko do oddaje končne vloge za pridobitev pomoči iz Solidarnostnega sklada EU v 
oceno skupnih upravičenih izdatkov, ki so posledica izbruha pandemije COVID-19, vključi 
še naknadno evidentirane in posredovane podatke s strani Uprave RS za zaščito in 
reševanje.

6 Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem NE



in naslednjih treh letih,
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 

redom Evropske unije, NE

c) administrativne posledice, NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja, ter 

konkurenčnost podjetij, NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, NE
e) socialno področje, NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij.

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6. a):



I Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II Finančne posledice za državni proračun
II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:/

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Gradivo nima finančnih 



posledic.

8 Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE,
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE,
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE.
9 Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj gre za predlog sklepa Vlade RS.
10 Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11 Gradivo je uvrščeno v delovni program Vlade: NE

                                                                                                         mag.  Matej Tonin,
                                                                                                                 minister

Poslano:
 naslovniku,
 ministrstvom,
 URSZR.



OBRAZLOŽITEV:
Solidarnostni sklad Evropske unije (v nadaljevanju: SS EU), ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije  
(UL L 311 z dne 14. 11. 2002, str. 3, v nadaljevanju Uredba) omogoča, da v primeru hude 
naravne nesreče nudi finančno pomoč prizadeti državi članici, državi pristopnici ali regiji. 
Evropska unija (EU) prizadeti državi povrne sredstva iz SS EU za del javnih izdatkov, 
namenjenih odpravi posledic naravne nesreče oziroma uvedbo izrednih ukrepov.  

Po izbruhu Pandemije COVID-19 je bila sprejeta Uredba (EU) 2020/461 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 
za zagotovitev finančne pomoči državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k 
Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju (UL L 99 
z dne 31. 3. 2020, str. 9), ki je prinesla naslednje novosti:

a) Vključitev upravičenosti ukrepov, ki se nanašajo na »velike grožnje na področju javnega 
zdravja«;

b) Znižuje se prag za odobritev pomoči posameznim prizadetim državam: neposredna škoda 
mora biti ocenjena na več kot 1.500.000.000,00 EUR v cenah iz leta 2011 ali več kot 0,3 % 
njenega BDP (se prepolovi glede na pretekla leta); 

c) Predplačilo iz SS EU za posamezno državo se iz 10% poveča na 25% pričakovanega 
finančnega prispevka (za predplačilo država zaprosi ob oddaji vloge na EK).

I. Izračun upravičenega zneska – ocena neposredne škode
Znesek pomoči SS EU za določeno nesrečo se določi na podlagi skupne neposredne škode, 
ki jo je povzročila nesreča glede na relativno bogastvo prizadete države, ki ga odraža prag. 

Na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je za odpravo 
posledic pandemije COVID-19 opredeljena kot škoda, ki presega 0,3 % bruto nacionalnega 
dohodka prizadete države (BDP) ali 1,5 milijarde EUR v cenah iz leta 2011, pri čemer se 
uporabi nižji znesek. Na spletni strani je EK 1. 4. 2020 objavila višino praga za posamezne 
države, za Republiko Slovenijo znaša 135.102.000,00 EUR. Za izračun EK uporabi t.i. 
progresivni sistem v dveh korakih, pri katerem država, ki jo je prizadela večja nesreča, 
prejme nižjo stopnjo pomoči v višini 2,5 % celotne neposredne škode za del škode pod 
pragom (torej 3,4 mio EUR za Slovenijo) in večji delež pomoči 6 % za del škode, ki presega 
prag (za vsakih dodatnih 100 mio EUR torej dodatnih 6 mio EUR). Oba zneska se seštevata. 
Ta metoda zagotavlja, da se upošteva relativna sposobnost države, da se spoprijema z 
nesrečo. Prav tako zagotavlja, da za enako škodo relativno revnejše države prejmejo več 
pomoči v absolutnem smislu kot bogatejše. V kolikor sredstev iz SS EU (cca. 800 mio EUR) 
ne bo dovolj za vse prejemnice, bo EK sorazmerno znižala prispevek za vse vlagatelje.

Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri, to 
pomeni da obdobje upravičenosti stroškov traja do 11. julija 2020. Štirimesečno obdobje 
upravičenosti (od razglasitve epidemije v državi) se konča po datumu do katerega Evropska 
komisija zbira vloge držav za pomoč, zato se skladno z navodili MGRT, ki je pristojno za 
pripravo vloge za določitev upravičenih izdatkov naslovljeno na Evropsko komisijo, ne vključi 
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samo dejansko nastalih izdatkov, temveč tudi pričakovane izdatke1 do konca obdobja štirih 
mesecev od začetka epidemije. V vlogi je v tem primeru potrebno razložiti, na kakšni podlagi 
temeljijo te ocene (na primer vladni programi, sklepi, ki trajajo vsaj do 11. 7. 2020, itd.). Iz 
tega naslova bo potrebno v nadaljevanju izdelati vsaj še končno oceno izvedenih upravičenih 
izdatkov za COVID-19 po SS EU, glede na sprejete ukrepe v času upravičenosti (obdobje 
epidemije, veljavnost ukrepov, namen in upravičenost izdatkov, obdobje upravičenosti 
ukrepa,…). 

1. Izvedba evidentiranja nastalih in predvidenih izdatkov 

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je 
skladno z drugo točko sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54700-2/2020/2 z dne 16. 4. 
2020 nosilec priprave ocene neposredne škode (glede na upravičene izdatke SS EU), ki je 
nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19. 

V ta namen je URSZR 4. 5. 2020 po prejemu natančnejših navodil MGRT z dne 4. 5. 2020, 
pripravila dopis z osnovnimi podatki o obdobju upravičenosti za pridobitev pomoči iz SS EU, 
navedenimi upravičenimi izdatki ter pripravljenim obrazcem s kategorijami izdatkov. 

Podatki so se evidentirali za dve ločeni obdobji in sicer:

- od 13. 03. 2020 do 15. 05. 2020, ki je vključevalo dejansko nastale izdatke in 

- od 16. 5. 2020 do konca štirimesečnega obdobja upravičenosti (11. 7. 2020), ki predstavlja 
oceno posameznih organov in organizacij glede pričakovanih izdatkov, ki bodo še nastali.

Zahtevani rok za oddajo evidenc izdatkov s strani pozvanih organov je bil 16. 5. 2020.

Evidentiranje nastalih upravičenih izdatkov za prijavo na SS EU je bilo izvedeno na način 
ločenega zbiranja podatkov organov oz. organizacij na ravni države (ministrstva, vladne 
službe, državni organi, Rdeči križ, …) in lokalnih skupnosti, kjer je zbiranje podatkov potekalo 
po teritorialnem principu glede na področje pristojnosti izpostav URSZR (oz. področje 
delovanja regijskih štabov CZ).

Tabela št. 1: Seznam organov in organizacij, ki so posredovale odgovor na poziv k 

                     posredovanju podatkov do 23. 5. 2020 

ORGAN
DATUM PREJEMA 
EVIDENCE

Ministrstvo za zunanje zadeve 18.05.2020
Ministrstvo za notranje zadeve 17.05.2020
Ministrstvo za zdravje 17.05.2020 in 22. 5. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.05.2020
Ministrstvo za pravosodje 15.05.2020
Ministrstvo za kulturo 15.05.2020

                                                            
1 ocena pričakovanih izdatkov, ki bodo nastali za upravičene namene v obdobju od 16. 5. do 12. 2. 2020 in je 
pripravljena na podlagi dejansko nastalih izdatkih v obdobju 12. 3. do 15. 5. 2020   
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Ministrstvo za obrambo 18.05.2020
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 17.05.2020
Ministrstvo za finance 15.05.2020
Ministrstvo za infrastrukturo 13. 05. 2020 - 15. 05. 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.05.2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 17.05.2020
Ministrstvo za javno upravo 22.05.2020
Ministrstvo za okolje in prostor 22.05.2020
Služba Vlade RS za zakonodajo 15.05.2020
Urad vlade za komuniciranje 15.05.2020
Urad za oskrbo in integracijo migrantov 17.05.2020
Urad za narodnosti 13.05.2020
Generalni sekretariat Vlade RS 15.05.2020
Državno odvetništvo 15.05.2020
Državni zbor RS 15.05.2020
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 15.05.2020

2. Upravičeni izdatki:
Upravičeni so vsi izdatki, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri 
preprečevanju širjenja bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije in sicer za:

- izboljšanje priprave ocene tveganja in upravljanja tveganj ter načrtovanja pripravljenosti in 
odziva na področju nalezljivih bolezni;

- izboljšanje infrastrukture zdravstva in civilne zaščite;

- razvoj cepiv ali zdravil;

- izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo COVID-19;

- dodatne zaposlitve osebja v različnih oblikah dela;

- odvzem brisov, izvedba laboratorijskih analiz in zdravstvenih pregledov (tudi na mejah);

- merjenje temperature na letališču in mejnih prehodih;

- interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu 
(zaščitne maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, dezinfekcijska 
sredstva, ventilatorji, respiratorji, zdravila, toplomeri, medicinski pripomočki...);

- izvajanje dezinfekcije in dekontaminacije oseb, opreme, objektov in površin;

- izvajanje prevozov zaščitnih sredstev in oseb;

- zagotavljanje prehrane, pribora za enkratno uporabo za zagotavljanje obrokov za osebe v 
karanteni in izolaciji;

- stroški odvoza kontaminiranih odpadkov;

- začasno nastanitev repatriiranih državljanov in zdravstvenega osebja;

- začasno nastanitev obolelih v karanteni;

- varovanje objektov zdravstva in civilne zaščite;

- posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin prebivalcev (starejši, ljudje z 
zdravstvenimi težavami, invalidi, nosečnice, starši samohranilci …);
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- sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva;

- najem skladiščnih in sanitarnih kapacitet;

- posebno podporo za zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov zdravstva ter zaščite 
in reševanja v nujnih primerih;

- krepitev zmogljivosti za informiranje in obveščanje prebivalcev (stroški vzpostavitve in 
zagotavljanja delovanja številke za občane za posredovanje zahteve za pomoč);

- nujne potrebe po zaposlitvi, kot jih predvideva Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP) – pogodbe o zaposlitvi za določen čas do 30.9.2020;

- začasne zaposlitve upokojenih zdravnikov in medicinskega osebja;

- pogodbe s koncesionarji za opravljanje dela izven koncesijskih pogodb zaradi potreb 
zdravstva;

- pogodbe o svetovanju (npr.: nabava zaščitne opreme in sredstev…).

Stroški dela za reševalne službe in zaposlene v javni upravi v fazi izrednih razmer in 
okrevanja so upravičeni le, če predstavljajo dejanske stroške, ki jih je mogoče pripisati 
ukrepom za blažitev posledic pandemije COVID-19. Za upravičenost teh stroškov je treba 
dokazati neposredno povezavo med nastalimi stroški z izbruhom pandemije in odpravljanjem 
njenih posledic. EK v tem primeru svetuje uporabo ključa delitve za izračun teh stroškov ter 
usklajen pristop med vsemi izvedbenimi organi in institucijami, ki so upravičeni do te pomoči. 

3. Neupravičeni izdatki
Neupravičeni izdatki so:

- izdatki za podporo podjetjem ali trgu delovne sile,

- davek na dodano vrednost (DDV), razen če se v skladu z nacionalno zakonodajo o DDV ne 
povrne (člen 3(5) uredbe)

- carine in

- tehnična pomoč za upravljanje, spremljanje, koordinacijo, nadzor ter revizijo 

4. Priprava izračuna ocene neposredne škode: 
Po prejemu podatkov s strani posameznih organov in organizacij so predhodni pregled 
popolnosti in ustreznosti podatkov na nivoju lokalnih skupnosti opravile izpostave URSZR 
(območje svoje teritorialne pristojnosti), v nadaljevanju pa je URSZR še navzkrižno preverila 
upravičenost izdatkov iz naslova SS EU. Na nivoju državnih organov in organizacij je bil 
pregled, poziv za razjasnitev nekaterih nejasnosti in združitev podatkov vseh resorjev in 
področij, izveden s strani URSZR.

Za verodostojnost vhodnih podatkov so skladno z navodilom, odgovorni predstojniki oziroma 
odgovorne osebe posameznih organov in organizacij, ki so podatke posredovali.
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Ocena neposredne škode tako vključuje podatke, ki jih je URSZR prejela na podlagi poziva 
za posredovanje podatkov za izvedbo evidentiranja upravičenih izdatkov organov za 
pridobitev sredstev iz SS EU zaradi pandemije COVID-19, z upoštevanjem obdobja 
upravičenosti stroškov, ter usmeritev glede upravičenih izdatkov za izvedbo nujnih ukrepov 
za preprečevanje širjenja pandemije in navedbe neupravičenih izdatkov, s strani navedenih 
organov in organizacij, prejetih do 23. 5. 2020 (tabela št. 1).

Tabela št. 2: Prikaz ocene upravičenih izdatkov iz naslova SS EU za obdobje 12.3.2020 do 

                     11.7.2020 – raven država (v evrih)

od 12.3.2020 do 11.07.2020

DRŽAVNA RAVEN

Ocena  izdatkov za 
COVID-19 skupaj                   

z DDV

Ocena  izdatkov za 
COVID-19 skupaj             

brez DDV

DRŽAVNI ZBOR RS 19.339 15.851
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO 27.603 22.623
GENERALNI SKRETARIAT VLADE RS 4.966 4.070

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE 
IN ENAKE MOŽNOSTI 5.326.950 4.558.057
MINISTRSTVO ZA FINANCE 55.030 45.365

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO in Zavod za blagovne rezerve 150.163.884 134.787.232
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 956.623 783.217

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 1.944.006 1.615.918

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO in Upravne enote 318.061 263.136

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 176.603 146.209
MINISTRSTVO ZA KULTURO 287.860 234.704
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE in Policija 1.598.737 1.298.148
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 1.958.493 1.734.815
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 33.068 27.135
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 125.403 102.779
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 46.552.305 40.609.564
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 24.648 21.630
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti 101 86
Urad Vlade RS za komuniciranje 142.201 142.201
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 643 529

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, SLUŽBA ZA 
ZAKONODAJO 1.883 1.544

Skupna vsota 209.718.407 186.414.815
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Tabela št. 3: Prikaz ocene upravičenih izdatkov iz naslova SS EU za obdobje 12.3.2020 do

                     11.7.2020 – občine na nivoju izpostav URSZR (v evrih)

SKUPAJ

Lokalna raven združena v izpostave URSZR

Ocena  
izdatkov za 
COVID-19 

skupaj                   
z DDV

Ocena  
izdatkov za 
COVID-19 

skupaj                   
brez DDV

Izpostava URSZR BREŽICE 140.001 116.491
Izpostava URSZR CELJE 825.600 683.986
Izpostava URSZR KOPER 471.342 401.432
Izpostava URSZR KRANJ 527.225 439.214
Izpostava URSZR LJUBLJANA 2.114.915 1.787.118
Izpostava URSZR MARIBOR 516.787 435.447
Izpostava URSZR MURSKA SOBOTA 508.510 426.278
Izpostava URSZR NOVA GORICA 763.215 578.595
Izpostava URSZR NOVO MESTO 208.221 178.486
Izpostava URSZR POSTOJNA 367.410 313.833
Izpostava URSZR PTUJ 291.002 244.087
Izpostava URSZR SLOVENJ GRADEC 270.397 221.291
Izpostava URSZR TRBOVLJE 147.163 121.707
Ločeni zavodi -  občine 56.333 46.335

Prostovoljne organizacije 442.317 378.123

Skupna vsota 7.650.439 6.372.422

Tabela št. 4: Prikaz ocene upravičenih izdatkov iz naslova SS EU za obdobje 12.3.2020 do 

                     11.7.2020 – RS skupaj (v evrih)

od 12.3.2020 do 11.7.2020

SKUPAJ RS IN IZPOSTAVE URSZR

Število 
upoštevanih 

podatkov

Ocena  izdatkov za 
COVID-19 skupaj                   

z DDV

Ocena  izdatkov za 
COVID-19 skupaj                   

brez DDV

Orani in organizacije na ravni RS 17.872 209.718.407 186.414.815
Organi in organizacije na ravni 
izpostav URSZR 7.143 7.650.439 6.372.422

SKUPAJ 25.015 217.368.846 192.787.236
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Tabela št. 5: Prikaz ocene upravičenih izdatkov po namenu za obdobje 12.3.2020 do 
                     11.7.2020 (v evrih)

od 12.3.2020 do 11.7.2020

NAMEN PORABE                                                                                                         
.

 RS + Izpostave      
skupaj ocena 

izdatkov v 
obdobju                   

z DDV

 RS + Izpostave      
skupaj ocena 

izdatkov v obdobju                   
brez DDV

01 - izboljšanje ocene tveganja in upravljanja tveganj 
ter načrtovanja pripravljenosti in odziva na področju 
nalezljivih bolezni 95.127 80.398

02 - izboljšanje infrastrukture zdravstva in civilne 
zaščite 2.348.814 1.952.402
03 - razvoj cepiv ali zdravil 197.974 197.022

04 - izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo 
COVID-19 4.660.311 3.907.385

05 - dodatne zaposlitve osebja v različnih oblikah dela 2.711.777 2.532.077

06 - odvzem brisev, izvedba laboratorijskih analiz in 
zdravstvenih pregledov (tudi na mejah) 3.671.586 3.634.977

07 - interventno nabavo medicinske opreme in 
zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne 
maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, 
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji, 
zdravila, medicinski pripomočki...) 198.080.347 175.698.367

08 - izvajanje dezinfekcije in dekontaminacije oseb, 
opreme, objektov in površin 1.630.357 1.358.055
09 - izvajanje prevozov zaščitnih sredstev in oseb 741.704 687.640

10 - začasno nastanitev repatriiranih državljanov in 
zdravstvenega osebja 93.530 78.124
11 - začasno nastanitev obolelih v karanteni 150.918 131.597
12 - varovanje objektov zdravstva in civilne zaščite 868.167 730.020

13 - posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin 
prebivalcev (starejši, ljudje z zdravstvenimi težavami, 
invalidi, nosečnice, starši samohranilci …) 500.361 450.502

14 - sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev 
neposrednih potreb prizadetega prebivalstva 155.322 115.012
15 - najem skladiščnih in sanitarnih kapacitet 56.409 52.800

16 - posebno podporo za zagotavljanje delovanja 
informacijskih sistemov zdravstva ter zaščite in 
reševanja v nujnih primerih 188.370 161.504

17 - krepitev zmogljivosti za informiranje in obveščanje 
prebivalcev 370.305 331.990

18  -  merjenje temperature na letališču in mejnih 
prehodih 1.524 1.302
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19 - stroški odvoza kontaminiranih odpadkov 144.855 130.387

20 - nujne potrebe po zaposlitvi, kot jih predvideva 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP) – pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas do 30.9.2020; 274.181 161.434

21 - začasne zaposlitve upokojenih zdravnikov in 
medicinskega osebja 24.809 24.662

22  - pogodbe s koncesionarji za opravljanje dela izven 
koncesijskih pogodb zaradi potreb zdravstva 384.868 353.748

23 - pogodbe o svetovanju (npr.: nabava zaščitne 
opreme in sredstev…). 15.675 14.559

24 - zagotavljanje prehrane, pribora za enkratno 
uporabo za zagotavljanje obrokov za osebe v karanteni 
in izolaciji 1.554 1.274

SKUPAJ 217.368.846 192.787.236

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani organov in organizacij, se ocenjuje, da je 
neposredna škoda za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada EU, ki je 
ocenjena na podlagi podatkov upravičencev in je posledica izbruha pandemije COVID-19 v 
upravičenem obdobju od 12. 3. do 11. 7. 2020, v višini 192,787 mio EUR brez DDV.  

Ministrstvo za obrambo
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