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Številka: 092-107/2021/2
Datum: 25. 1. 2021

Zadeva: Časovna veljavnost 91. člena ZIUZEOP ter 116. člena ZIUPOPDVE–
odgovor Ministrstva za finance

Dne 21. 1. 2021 ste Ministrstvu za finance poslali vprašanje glede tolmačenja časovne 
veljavnosti  določbe 91. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 
152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP), ki določa, da v 
pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih zasebnopravni 
subjekti sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, 
javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi osebami javnega 
prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti 
in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper 
epidemijo, se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne 
uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemij in 
določbe 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu ZIUPOPDVE) , ki določa, 
da v pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih ponudniki 
sklenili z naročniki na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter se ne nanašajo na 
dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo, pogodbeni roki 
za izvršitev pogodbenih obveznosti v času trajanja epidemije ne tečejo, določbe o pogodbenih 
kaznih pa se ne uporabljajo za obdobje zamude, ki je nastala v času trajanja epidemije.

Glede tolmačenja časovne veljavnosti obeh členov je potrebno izhajati iz namena zakonov, v 
katerih sta bila člena zapisana. V ZIUZEOP so bili zaradi posledic epidemije določeni ukrepi, s 
katerimi so se za čas trajanja ukrepov prve razglašene epidemije, ki je trajala od 12. marca do 
31. maja 2020, preprečevale oziroma blažile negativne posledice virusa COVID-19 za 
državljanke in državljane ter gospodarstvo. Ukrepi iz ZIUZEOP, ki so bili vezani na obdobje prve 
razglašene epidemije (če v zakonu ni bilo določeno drugače), so bili vezani na ti. prvi val 
epidemije COVID-19.

Zaradi naraščanja števila okuženih z nalezljivo boleznijo COVID-19 in zaradi naraščanja 
zasedenosti kapacitet bolnišničnih postelj, namenjenih bolnikom s COVID-19, je Vlada 
Republike Slovenije dne 18. oktobra 2020 ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni 
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COVID-19 na območju Republike Slovenije (t.i. drugi val epidemije; odlok je stopil v veljavo 
naslednji dan, torej 19. oktobra 2020), ki še vedno ni bila preklicana.

Zaradi ponovne razglasitve epidemije je bilo potrebno nekatere ukrepe iz predhodne interventne 
zakonodaje dopolniti, ponovno aktivirati, podaljšati ali znova urediti. Sprejet je bil ZIUPOPDVE, 
v katerem se ukrepi pomoči nanašajo na drugi val epidemije, torej od 19. oktobra 2020 do 
preklica epidemije.

V luči navedenega menimo, da je časovna veljavnost 91. člena ZIUZEOP in 116. člena 
ZIUPOPDVE enaka obdobju, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija.

S spoštovanjem,

vodja Službe za pravne zadeve
Nina Marin

po pooblastilu ministra
                

Poslati:
-   ga. Andrejka Kos, GZS – elektronsko na andreja.kos@gzs.si
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