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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji 20. 1. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za
zakonsko ureditev upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne
pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge
Zavoda za blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS,
št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 –
odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Danijela
Kastelica ter Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vladi Republike Slovenije
predlaga, da pobudo proučijo in nanjo odgovorijo.
Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica se glasi:
Za organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije 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), naj se na zakonski ravni v okviru
naslednjega paketa interventne zakonodaje (PKP8):
- po zgledu ureditve iz 106. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.
203/20; ZIUPOPDVE) ali na podlagi njegove dopolnitve zagotovi
upravičenost do pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov v višini 40
evrov na zaposlenega, ter
- po zgledu ureditve iz 53. člena ZIUPOPDVE ali na podlagi njegove
dopolnitve zagotovi upravičenost do uporabe do pet milijonov zaščitnih
mask.
Obrazložitev:
ZIUPOPDVE v 106. členu ureja pravico do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih
testov na virus SARS-CoV-2 v višini 40 evrov na zaposlenega. Kot upravičence do
uveljavljanja pravice iz navedenega ukrepa se navaja gospodarske družbe,
samostojne podjetnike in zadruge. Iz kroga upravičencev so tako izpadla vsa društva,

izvajalci osebne asistence, humanitarne in invalidske organizacije. Glede na to, da
gre za ukrep preprečevanja širitev okužb (in ne za ukrep spodbujanja gospodarske
aktivnosti) bi bilo smiselno, da se vanj vključi čim širši krog upravičencev.
Invalidske in humanitarne organizacije, katerih delovanje je nepridobitno, tudi v času
epidemije COVID-19 izvajajo zakonsko dodeljene naloge in opravljajo delo na terenu
in pogosto prihajajo v tesen stik z ranljivimi skupinami. Ne glede na to, da je možnost
okužbe ali prenosa okužbe s COVID-19 pr izvajanju navedenih aktivnosti (npr. pri
pomoči invalidom na domu) velika, invalidske in humanitarne organizacije ne izvajajo
hitrih antigenskih testov, saj za slednje praviloma nimajo na voljo namenskih
sredstev. Če bi jim bila slednja na voljo oziroma če bi se jim omogočilo vsaj enako
pravico do povračila za stroške, povezane z njimi, kot to velja za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike in zadruge, bi teste seveda izvajali, s tem pa bi lahko
delavce z odkritimi okužbami pravočasno izločili iz delovnega procesa in preprečili
nadaljnje okužbe z virusom COVID-19. Vse to bi seveda prispevalo k enemu od
osnovnih ciljev ZIUPOPDVE - da se širitev virusa COVID-19 čim bolj omeji. Glede na
to, da se je v do zdaj sprejeti interventni zakonodaji v okviru ukrepov za gospodarstvo
že priznalo poseben položaj humanitarnim in invalidskim organizacijam (npr. 24. člen
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 –
ZIUPOPDVE); ZIUOOPE) se predlaga, da se jih vključi tudi med ukrepe, ki bodo
pripravljeni v okviru novega paketa interventne zakonodaje, t. i. PKP8.
ZIUPOPDVE v 53. členu navaja tudi upravičenost do uporabe do pet milijonov
zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za blagovne rezerve po odločitvi ministra,
pristojnega za rezerve oziroma za gospodarstvo. Kot upravičenci so definirane fizične
ali pravne osebe, ki imajo od enega do štiri zaposlene in ki se ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo. Tudi v tem primeru iz ukrepa izpadejo vse tiste
organizacije, ki izvajajo nepridobitne dejavnosti, kot so npr. invalidske ali humanitarne
organizacije. Glede na to, da je namen uporabe mask preprečitev širjenja okužb, bi
upravičenci do uporabe morali biti vsi tisti delodajalci, kjer do okužb lahko pride, kar
pa so tudi tisti, ki izvajajo nepridobitne dejavnosti (npr. ki skrbijo za socialno
ogrožene, ki izvajajo dejavnosti invalidskega varstva itd.). Tudi v tem primeru se daje
pobudo za vključitev invalidskih in humanitarnih organizacij v navedeni ukrep, bodisi
na podlagi novih določb v PKP8 ali na podlagi dopolnitve že obstoječih določb iz
preteklih paketov interventne zakonodaje.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vladi
Republike Slovenije, da pobudo proučijo in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorijo.
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