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Vlada sprejela spremembe zakona za hitrejšo aktivacijo prejemnikov denarne socialne 
pomoči 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. 
 
Predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se 
nanaša na področje denarnih socialnih pomoči. S tem predlogom zakona zasledujemo dva cilja, 
in sicer:   

1. Razmejiti denarno socialno pomoč (DSP) in minimalno plačo, pri čemer DSP ostaja 
392,75 € 

2. hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela 
 
Za razmejitev DSP in minimalne plače predlagamo ukinitev dodatka za delovno aktivnost 
(DDA), saj z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, 
DDA ni več ustrezno umeščen v institut DSP.  DDA je namreč bil sprejet kot ''dodatek k DSP'' v 
času največje gospodarske krize leta 2011, ko je bila DSP zelo nizka in je znašala 230,00 
evrov. DSP danes znaša 392,75 evrov, torej za 160 evrov več in skupaj z DDA dosega že 
skoraj 600 evrov oziroma 89 % minimalne plače. Posledica te anomalije sistema je, da DSP 
danes postaja redni dodatek delovne aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela 
primanjkuje delovne sile. To se odraža tudi v skokovitem porastu upravičencev do DSP, in sicer 
se je od aprila lani do danes število upravičencev povečalo za okoli 14.000.   
 
Cenzus, ki predstavlja mejo preživetja za 4 člansko družino ( višino denarne socialne pomoči, ki 
jo lahko prejme štiričlanska družina brez dohodkov in premoženja) znaša 1.080,06 evrov in 
ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. Ukinja se dodatek za delovno aktivnost, ki je ta znesek 
lahko zvišal tudi do 1382,48 evrov.  
 
Ukinitev dodatka za delovno aktivnost bomo ublažili z novim ukrepom, ki ga pozna tudi 
primerjalna zakonodaja in sicer, da prejemek, ki ga brezposelne osebe, ki so vključene v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev, iz tega naslova prejmejo, ne vpliva na 
denarno socialno pomoč.   
 
Po novem bo tako, če se bo brezposelna oseba, ki je prejemnik DSP, vključila v aktivno politiko 
zaposlovanja in iz tega naslova prejela prejemek, le-ta ne bo vplival na njeno denarno socialno 
pomoč. Ta sprememba je za hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na 
trgu dela ključna, še posebej, ker imamo pomanjkanje delovne sile na trgu dela.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 
 
Podrobnejša opredelitev posebnih enot vrednotenja 
 
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. V njej bomo podrobneje opredelili definicijo posebnih enote vrednotenja, kar je 
pomembno za sprejem pravilnika o teh enotah in tehnično izvedbo vrednotenja.  
 
Pri množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim določamo oceno tržne vrednosti 
nepremičnin, upoštevamo načelo najgospodarnejše rabe. Ta se za stavbe določa ob 
upoštevanju njihove dejanske rabe, za prazna zemljišča glede na njihovo namensko rabo, 



 

 2 

posebna skupina pri določanju najgospodarnejše rabe pa so tiste nepremičnine, ki služijo 
posebnemu skupnemu namenu.  
 
To so t. i. posebne enote vrednotenja, pri katerih se najgospodarnejša raba presoja po vrsti 
dejavnosti. Pri njih gre praviloma za več nepremičnin, povezanih v funkcionalno celoto za 
obratovanje ali opravljanje določene dejavnosti, in sicer dejavnosti bencinskih servisov, marin in 
pristanišč ter elektrarn.  
 
Posebnost pri tem je, da se vse nepremičnine, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, 
vrednotijo kot ena enota, v nadaljevanju pa se ta skupna vrednost porazdeli na posamezne 
nepremičnine znotraj območja posebne enote vrednotenja tako, da se izkazuje vrednost tudi na 
posamezni nepremičnini.  
 
S predlaganimi spremembami, ki so del postopka usklajevanja modelov vrednotenja 
nepremičnin, bomo določbe zakona nadgradili s podrobnejšo definicijo posebnih enot 
vrednotenja. To je pomembno za sprejem Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja ter 
podrobnejšo ureditev razdelitve posplošene vrednosti posebnih enot vrednotenja na njihove 
sestavne dele.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada potrdila predlog novele Zakona o trgu finančnih instrumentov 
 
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o trgu finančnih 
instrumentov. Z njim v slovenski pravni red prenašamo določila uredbe EU o prospektu, ki se 
objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem 
trgu. 
 
Uredba EU 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali 
njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, začne veljati 21. julija 2019. Z njo se razveljavlja 
direktiva EU 2003/71, ki je določala usklajena načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi 
prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na 
reguliranem trgu.  
 
Sprejem uredbe je bil nujen zaradi sprememb, do katerih je od začetka veljavnosti direktive 
prišlo na zakonodajnem področju in na trgu. Različni pristopi so namreč povzročali 
razdrobljenost notranjega trga, saj so za izdajatelje, ponudnike in osebe, ki so prosili za 
uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, v različnih državah članicah veljala različna pravila, 
prospektov, potrjenih v eni državi članici, pa ni bilo mogoče uporabljati tudi v vseh drugih 
državah članicah.  
Brez harmoniziranega okvira, ki bi zagotavljal enotno razkritje v EU, so razlike v zakonodajah 
držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga vrednostnih papirjev.  
 
S predlogom novele želimo odpraviti tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti 
Zakona o trgu finančnih instrumentov.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi 
končne razsodbe arbitražnega sodišča 
 
Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o ureditvi 
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ter ga poslala v 
obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po skrajšanem postopku 
 
Cilj predloga sprememb zakona je, da se nadomestilo imetnikom dovoljenj za gospodarski 
ribolov, in sicer za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega 
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gospodarskega ribolova, ki je bilo v skladu z Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne 
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS)  časovno omejeno na dve leti, podaljša še za 
dve leti.  
 
ZUVRAS je bil sprejet s ciljem, da se zaradi razglasitve Končne razsodbe v arbitraži med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve meje na kopnem in morju med 
državama (razsodba) uredi ohranitev določenih pravic državljanov Republike Slovenije in 
določijo nekatere nove pravice. Namen ZUVRAS je uresničevanje načela enake obravnave 
državljanov Republike Slovenije, na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da 
se jim v čim večji meri ohranijo pravice, ki so jih uživali do razglasitve razsodbe, za tiste pravice, 
za katere so prikrajšani, pa uvaja ustrezno nadomestilo. ZUVRAS se je začel uporabljati, ko je 
bila državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi razsodbe 
evidentirana v evidenci državne meje, to je 30. 12. 2017. 
 
Glede na to, da lahko imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov pri izvajanju svoje dejavnosti 
(gospodarskega ribolova) od tujih plovil utrpijo škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem 
plovilu v morju Republike Slovenije, je ZUVRAS določil, da se imetnikom dovoljenja za 
gospodarski ribolov omogoča, da so v tem primeru upravičeni do nadomestila v višini nastale 
škode v okviru pomoči de minimis v ribištvu.  
 
Zaradi možnosti prisotnosti tujih plovil v morju Republike Slovenije, ki bi ovirala opravljanje 
rednega gospodarskega ribolova slovenskih ribičev, lahko ti zaradi tega utrpijo izpad rednega 
dohodka. ZUVRAS je za imetnike dovoljenj za gospodarski ribolov določil, da so v primeru 
izpolnjevanja predpisanih pogojev upravičeni do nadomestila zaradi izpada dohodka v okviru 
pomoči de minimis v ribištvu. 
 
ZUVRAS je določil dveletno obdobje od začetka uporabe zakona, v katerem so imetniki 
dovoljenj za gospodarski ribolov upravičeni do nadomestila v višini nastale škode kot posledice 
poškodovanja ribolovnih orodij oziroma ribiških plovil od tujih plovil in nadomestila zaradi izpada 
dohodka, to je do 30. 12. 2019. 
 
Hrvaška ribiška plovila so v spremstvu plovil hrvaške policije v obdobju od začetka izvajanja 
zakona do danes velikokrat vplula v morje Republike Slovenije. To se dogaja še danes ne glede 
na to, da lahko hrvaška ribiška plovila izvajajo gospodarski ribolov na morju tudi v vodah 
Republike Slovenije v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 
1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 
639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/211 z dne 21. novembra 2017 o načrtu 
za zavržke za lososa v Baltskem morju (UL L št. 41 z dne 14. 2. 2018, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1380/2013/EU). Ker hrvaška ribiška plovila ne izvajajo ribolova v skladu z 
zakonodajo, ki velja na območju Republike Slovenije, lahko pride do poškodovanja ribolovnih 
orodij slovenskih ribičev, prav tako pa je lahko oviran redni ribolov slovenskih ribičev. 
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 
 
 
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nadzoru 
državne meje  
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nadzoru 
državne meje, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po nujnem  postopku.  
 
Veljavni Zakon o nadzoru državne meje določa, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati 
tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje 
nedovoljenega prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, predpisanih s 
pravnim redom EU, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na 
lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno 
opravljanje nalog nadzora državne meje. Skladno s tem so bili sprejeti določeni ukrepi, med 
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njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir. S postavitvijo, namestitvijo in uporabo tehničnih in 
drugih sredstev za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega 
prehajanja državne meje na zemljiščih se posega v ustavno pravico lastnine, zato zakon 
določa: 

 upravičenost do nadomestila lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče,  

 omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če je za opravljanje nalog 
nadzora državne meje, ki se izvaja ob državni meji potrebna trajnejša in nepretrgana 
uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev. 

 
Postopki omejitve lastninske pravice s služnostjo v javno korist in določitve odškodnine so se 
izkazali za dolgotrajne in zapletene, kar je povzročilo nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ob 
državni meji. Zato s spremembami zakona zagotavljamo hitrejše in učinkovitejše vodenje 
postopkov sporazumevanja za ustanovitve služnosti v javno korist in določitev primerne višine 
odškodnine zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir na zemljiščih ob državni meji. To 
pomeni, da se višina odškodnine oblikuje na podlagi metodologije, ki se uporablja za izračun 
višine nadomestila. Torej, da se za izračun upošteva podatek o vrsti dejanske rabe in bonitete 
zemljišča iz uradnih evidenc ter obseg in trajanje posega.  
 
Obenem je vlada sprejela sklep, da Ministrstvo za finance pri prvih naslednjih spremembah 
Zakona o dohodnini vanj vključi oprostitev plačila dohodnine za nadomestilo in odškodnino, 
izplačano v skladu z Zakonom o nadzoru državne meje. 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Vlada ne podpira odloga uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke in uvedbo 
tobačnega sklada 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Predlog), ki sta ga pripravila Ministrstvo za 
zdravje in Ministrstvo za finance. Vlada ne podpira Predloga, ki določa odlog uvedbe enotne 
embalaže za tobačne izdelke za tri leta – iz 1. januarja 2020 na 1. januar 2023 in uvedbo 
tobačnega sklada.  
 
V Sloveniji imamo sodoben zakon, ki celovito ureja področje nadzora nad tobakom. Predlagani 
odlog uveljavitve enotne embalaže bi pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že 
uveljavljeni in pri mladostnikih ter mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje 
razširjenosti kajenja (raziskave NIJZ za leto 2018). Prav tako pa tudi ni ustrezen del predloga, ki 
določa uvedbo tobačnega sklada. Sredstva za preventivne aktivnosti s ciljem krepitve zdravja in 
preprečevanja dejavnikov tveganja za najpogostejše kronične nenalezljive bolezni so v 
proračunu že zagotovljena, tudi za področje preprečevanja uporabe in zmanjševanja posledic 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, v okvirni višini 800.000 evrov na letni ravni. 
 
Z uvedbo enotne embalaže zmanjšujemo privlačnost tobačnih izdelkov, predvsem med 
mladostniki in ženskami, izboljšujemo učinkovitost zdravstvenih opozoril na embalaži ter 
omejujemo možnosti za zavajanje potrošnikov z uporabo različnih oznak, barv in materialov pri 
izdelavi embalaže tobačnih izdelkov. Embalaža je namreč, zaradi vse večjih omejitev 
oglaševanja tobačnih izdelkov, postala pomemben del marketinške strategije tobačne industrije 
in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem ter potrošnikom. Z uvedbo enotne embalaže 
želimo zaščititi predvsem otroke in mladostnike, ki so še posebej dovzetni za različne 
promocijske in oglaševalske aktivnosti tobačne industrije. K zavrnitvi predloga za odlog in 
uveljavitvi enotne embalaže je pozvala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
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Poročilo o stanju na področju kibernetske varnosti Republike Slovenije 
 
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o stanju na področju kibernetske varnosti 
Republike Slovenije, ki ga bo poslala Odboru za obrambo Državnega zbora. 
 
Na tretji nujni seji Odbora za obrambo DZ je bil v zvezi s stanjem na področju kibernetske 
zaščite Republike Slovenije sprejet sklep, ki Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje 
zadeve, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Uradu vlade za varovanje tajnih podatkov in 
Ministrstvu za javno upravo nalaga, da v petih mesecih pripravijo poročilo o stanju na področju 
kibernetske varnosti Republike Slovenije in o ukrepih, ki jih namerava v namen njene krepitve 
sprejeti vlada.  
 
Vlada sledi temeljnemu strateško-usmerjevalnemu in normativnemu okvirju na področju 
informacijske/kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji, na podlagi katerega izvaja aktivnosti na 
strateškem in normativnem področju.  
 
Delo zajema vse tri ravni nacionalnega sistema informacijske/kibernetske varnosti, in sicer 
strateško koordinacijsko, operativno oziroma raven zaznavanja in odzivanja na incidente ter 
raven zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV). Pomembna je 
informacijska/kibernetska varnost v omrežjih organov državne uprave, na varnostnem področju 
ter na področju zatiranja kibernetskega kriminala.  
 
Pomemben del obvladovanja informacijskih/kibernetskih tveganj predstavljajo tudi aktivnosti na 
področju usposabljanja, ozaveščanja in izobraževanja ter mednarodnega sodelovanja države 
na ravni Evropske unije in NATO.  
 
V sklopu izvajanja številnih nalog na tem področju vlada v poročilu navaja aktualne in 
načrtovane aktivnosti za krepitev informacijske/kibernetske varnosti, pri čemer izpostavlja 
informacijsko in kibernetsko varnost v RS kot eno temeljnih prioritet te vlade.  
 
 Med aktivnostmi velja izpostaviti: 

 marca 2019 sprejeto revidirano Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije, ki upošteva nove grožnje (hibridne, informacijsko-kibernetske,…); 

 v Rebalansu proračuna RS za leto 2019 povečana sredstva za to področje; 

 imenovanje v.d. direktorja Uprave za informacijsko varnost ter popolno izvajanje nalog 
pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost še pred rokom iz ZInfV 
(1.1.2020); 

 v juniju 2019 uveljavljeno Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši 
metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev; 

 prav tako v juniju 2019 uveljavljeni Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih 
ukrepih izvajalcev bistvenih storitev; 

 ukrepe za vzpostavitev kapacitet kibernetske obrambe znotraj sodelujočih organov; 

 postopke za napotitev atašeja za področje kibernetske varnosti na Stalno 
predstavništvo RS v Bruselj; 

 z začetnimi operativnimi zmogljivostmi je bil na MJU s 1.1.2019 ustanovljen CSIRT 
organov državne uprave, ki bo zagotavljal informacijsko/kibernetsko varnost 
informacijskih sistemov v državnem omrežju HKOM. 

 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019 
 
Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne 
službe za leto 2019.  
 
Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo, da redno 
prevzema odpadno embalažo v njegovem zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi 
odpadki. Družba za ravnanje z odpadno embalažo pa mora od izvajalca javne službe redno 
prevzemati odpadno embalažo v njegovem zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi 
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odpadki. Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od izvajalca javne službe brezplačno 
prevzeti vso odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ne glede na morebitne stroške, ki 
nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže.  
 
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019 so naslednji: 

  papir (Dinos d.o.o., 23,04 %; Embakom, d.o.o.,  6,01 % Surovina d.o.o.,  20,66 %; 
Interseroh d.o.o., 13,00 %; Recikel, d.o.o., 27,88 % in Slopak d.o.o., 9,41 %); 

- steklo (Dinos d.o.o.,15,75 %; Embakom, d.o.o., 3,64 %; Surovina d.o.o.,  11,23 %; 
Interseroh d.o.o., 6,95 %; Recikel, d.o.o., 38,13 % in Slopak d.o.o., 24,30 %); 

 plastika in kovina - mešana embalaža ( Dinos d.o.o., 18,76 %;Embakom, d.o.o., 
4,49 %; Surovina d.o.o.,  19,83 %; Interseroh d.o.o.,11,92 %; Recikel, d.o.o., 24,56 % in 
Slopak d.o.o., 20,44 %); 

- les (Dinos d.o.o., 31,48 %; Embakom, d.o.o., 6,53 %; Surovina d.o.o., 29,02 %; 
Interseroh d.o.o.,11,55 %; Recikel, d.o.o., 15,07 % in Slopak d.o.o.,6,35 %. 

 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč 
 
Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih 
javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020.  
 
Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih 
pokopališč za obdobje do 30. junija 2020 so naslednji: Prons d. o. o., 42,22 %, Interseroh d. o. 
o., 12,22 %, Sveko d. o. o., 35,65 %, Zeos, d. o. o., 9,91 %. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode potrebe kopališč Thermane d. 
d.   
 
Vlada je sklenila  Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne 
vode iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 za potrebe kopališč Thermane d. d.  
 
Aneks je potreben zaradi spremenjenih koordinat Y, X in Z posameznih vrtin, spremenjenih 
letnih in koničnih količin rabe termalne vode po posameznih vrtinah ter razdelitve termalne vode 
na ogrevalno vodo in na kopališko dejavnost.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Sklep o prenehanju obveznega organiziranja varovanja za Enos 
 
Vlada je sklenila, da družba Enos, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d. d., Jesenice, 
preneha z obveznim organiziranjem varovanja na naslovu v Koroški Beli.    
 
Pri zbiranju podatkov za sestavo zbirne ocene varnostno pomembnih podatkov je Ministrstvo za 
notranje zadeve prejelo sporočilo ENOS, d. d., Jesenice, da na naslovu Cesta Borisa Kidriča 
44, 4270 Jesenice, ne ravna s takšno količino nevarnih snovi, da bi lokacija izpolnjevala pogoje 
za razvrstitev med obrate tveganja, in zato je predlagalo MOP, da prouči razloge za morebitno 
prenehanje izvajanja obveznega varovanja za zavezanca ENOS, d. d. Po prejemu pobude MNZ 
je MOP ugotovil, da ENOS, d. d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ni upravljavec lokacije, ki 
bi izpolnjevala pogoje za razvrstitev med obrate tveganja. Zaradi navedenega so podani pogoji 
za organiziranje obveznega varovanja za to družbo.   
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Obvestili o izdaji koncesijskega akta za odvzem vode za namakanje kmetijskih površin 
 
Vlada je obvestila pobudnika Franca Pavloviča, Cerklje ob Krki in Marjana Dornika, Podbočje, 
da se postopka izdaje koncesijskih aktov za odvzem vode iz vodnega vira Pri stari toplici in na 
izlivnem potočku termalne vode za namakanje kmetijskih površin ne začne. 
 
Pobudnika v postavljenem roku nista dopolnila svoje pobude za podelitev koncesije za odvzem 
vode iz vodnih virov, zato se postopek izdaje koncesijskega akta ne začne.    
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 
31. december 2018. Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31. december 2018 
znaša 48,47 milijarde evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2017, v letu 
2018 povečala za 3,20 % oziroma 1,50 milijarde evrov. 
 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem prikažemo 
konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra tekočega leta. Izdelamo 
jo na podlagi podatkov iz bilanc stanja in podatkov poslovnih knjig.   
 
Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost 
finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih 
imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.  
 
Finančno premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v 
upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki 
niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom v zvezi z zapiranjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik za 
drugo četrtletje  
 
Ministrstvo za infrastrukturo je vlado seznanilo s poročilom o višini in namenu porabe sredstev 
ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 
2018. 
 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, 
da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu porabe 
sredstev ter izvajanju programa zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ter da nadzor nad 
izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, ki jo je za 
programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno 
za energetiko. Na podlagi zakona izdana Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in 
finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo tudi nadzor nad namensko, 
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih 
aktivnosti, ki so določene s programom. Skladno s to zakonsko določbo je Ministrstvo za 
infrastrukturo pripravilo in vladi posredovalo v seznanitev poročilo Ministrstva za infrastrukturo o 
višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018. 
 
Podlaga za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je Program postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik. Program izvaja javno podjetje RTH d.o.o. Sredstva za izvajanje programa se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d.o.o. 
Trbovlje. 
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Za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno Ministrstvo 
za infrastrukturo. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna 
strokovna inštitucija gospodarska družba GEOSTERN d.o.o., ki jo je na mednarodnem javnem 
razpisu za programsko obdobje od leta 2016 do leta 2018 izbralo pristojno ministrstvo. Stroški 
nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev namenjenih vsakokratnemu letnemu programu. 
Nadzor se izvaja v skladu z uredbo, ki določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa 
obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev 
za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom. 
 
Zakon določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu 
porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora 
GEOSTERN d.o.o. je skupaj s podizvajalci: GEOSOLUT Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., 
Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija d.o.o., v sklopu izvajanja nadzora pripravil poročilo aktivnosti 
nadzora za obdobje april–junij 2018, julij 2018. 
 
Podjetje RTH d.o.o. Trbovlje je za dela v lastni režiji za namen ekološko prostorske sanacije v 
obdobju april–junij 2018 porabil skupaj 1.744.907,29 €, kar pomeni, da je znašal odstotek 
realizacije programa zapiranja rudnika v tem obdobju 53 %, ter da je za ostale stroške porabil 
6.268.609,15 €, kar pomeni, da je znašal odstotek realizacije programa 37,2 %.  
 
Razlog za nizko vrednost finančne realizacije, oziroma za nedoseganje načrtovanih vrednosti 
realizacije programa v prvem poletju leta 2018 je, da se na večini delovišč in gradbišč zapiralna 
in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela v prvem četrtletju niso izvajala zaradi neustreznih 
vremenskih razmer oziroma izjemno ostrih zimskih razmer in nizkih temperatur. 
 
Navedene dokumente je pripravila družba RTH d.o.o. Trbovlje in potrdil nadzorni svet družbe. 
Tehnični in finančni nadzor se je izvajal na lokaciji družbe RTH d.o.o. Trbovlje in sedežih 
izvajalcev nadzora. Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega dela nadzora 
sodeloval s pristojno rudarsko inšpekcijo. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za energetiko, iz prejetega poročila 
aktivnosti nadzora za drugo četrtletje leta 2018 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno 
obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih, glede višine in 
namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika. Glede na navedeno je 
Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi prejetega četrtletnega poročila aktivnosti nadzora za 
obdobje april–junij 2018, ki je v prilogi tega gradiva, pripravilo poročilo Ministrstva za 
infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja 
RTH za drugo četrtletje leta 2018. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom v zvezi z zapiranjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje 
četrtletje  
 
Ministrstvo za infrastrukturo je vlado seznanilo s poročilom o višini in namenu porabe sredstev 
ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 
2018. 
 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, 
da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu porabe 
sredstev ter izvajanju programa zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ter da nadzor nad 
izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, ki jo je za 
programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno 
za energetiko. Na podlagi zakona izdana Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in 
finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo tudi nadzor nad namensko, 
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih 
aktivnosti, ki so določene s programom. Skladno s to zakonsko določbo je Ministrstvo za 
infrastrukturo pripravilo in vladi posredovalo v seznanitev poročilo Ministrstva za infrastrukturo o 
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višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018. 
 
Podlaga za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je Program postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik. Program izvaja javno podjetje RTH d.o.o. Sredstva za izvajanje programa se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d.o.o. 
Trbovlje. 
 
Za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno Ministrstvo 
za infrastrukturo. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna 
strokovna inštitucija gospodarska družba GEOSTERN d.o.o.,, ki jo je na mednarodnem javnem 
razpisu za programsko obdobje od leta 2016 do leta 2018 izbralo pristojno ministrstvo. Stroški 
nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev namenjenih vsakokratnemu letnemu programu. 
Nadzor se izvaja v skladu z uredbo, ki določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa 
obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev 
za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom. 
 
Zakon določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu 
porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora 
GEOSTERN d.o.o. je skupaj s podizvajalci: GEOSOLUT Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., 
Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija d.o.o., v sklopu izvajanja nadzora pripravi poročilo aktivnosti 
nadzora za obdobje julij–september 2018, oktober 2018. 
 
Iz tabele “Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje I.–IX. 2018” izhaja, da je RTH d.o.o. 
Trbovlje za dela v lastni režiji za namen ekološko prostorske sanacije v obdobju julij–september 
2018 porabil skupaj 2.595.496,43 €, kar pomeni, da je znašal odstotek realizacije programa 
zapiranja rudnika v tem obdobju 79 %, ter da je za ostale stroške porabil 10.894.353,55 €, kar 
pomeni, da je znašal odstotek realizacije programa 64,7 %. 
 
Razlog za nizko vrednost finančne realizacije, oziroma za nedoseganje načrtovanih vrednosti 
realizacije programa v prvem poletju leta 2018 je v tem, da se na večini delovišč in gradbišč 
zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela v prvem četrtletju niso izvajala zaradi 
neustreznih vremenskih razmer oziroma izjemno ostrih zimskih razmer in nizkih temperatur. 
 
Dokumente je pripravila družba RTH d.o.o. Trbovlje in potrdil nadzorni svet družbe. Tehnični in 
finančni nadzor se je izvajal na lokaciji družbe RTH d.o.o. Trbovlje in sedežih izvajalcev 
nadzora. Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega dela nadzora sodeloval s 
pristojno rudarsko inšpekcijo. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za energetiko, iz prejetega poročila 
aktivnosti nadzora za tretje četrtletje leta 2018 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno 
obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih, glede višine in 
namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika. Glede na navedeno je 
Ministrstvo za infrastrukturo, na podlagi prejetega četrtletnega poročila aktivnosti nadzora za 
obdobje julij–september 2018, ki je v prilogi tega gradiva, pripravilo poročilo Ministrstva za 
infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja 
RTH za tretje četrtletje leta 2018. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom v zvezi z zapiranjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik za 
četrto četrtletje  
 
Ministrstvo za infrastrukturo je vlado seznanilo s poročilom o višini in namenu porabe sredstev 
ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 
2018. 
 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, 
da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu porabe 
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sredstev ter izvajanju programa zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ter da nadzor nad 
izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, ki jo je za 
programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno 
za energetiko. Na podlagi zakona izdana Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in 
finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo tudi nadzor nad namensko, 
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih 
aktivnosti, ki so določene s programom. Skladno s to zakonsko določbo je Ministrstvo za 
infrastrukturo pripravilo in vladi posredovalo v seznanitev poročilo Ministrstva za infrastrukturo o 
višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018. 
 
Podlaga za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je Program postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik. Program izvaja javno podjetje RTH d.o.o. Sredstva za izvajanje programa se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d.o.o. 
Trbovlje. 
 
Za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno Ministrstvo 
za infrastrukturo. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna 
strokovna inštitucija gospodarska družba GEOSTERN d.o.o., ki jo je na mednarodnem javnem 
razpisu za programsko obdobje od leta 2016 do leta 2018 izbralo pristojno ministrstvo. Stroški 
nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev namenjenih vsakokratnemu letnemu programu. 
Nadzor se izvaja v skladu z uredbo, ki določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa 
obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev 
za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom. 
 
Zakon določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu 
porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora 
GEOSTERN d.o.o. je skupaj s podizvajalci: GEOSOLUT Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., 
Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija d.o.o., v sklopu izvajanja nadzora pripravi poročilo aktivnosti 
nadzora za obdobje oktober– december 2018, januar 2019. 
 
Iz tabele “Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje I.–XII. 2018” izhaja, da je RTH d.o.o. 
Trbovlje za dela v lastni režiji za namen ekološko prostorske sanacije v obdobju januar–
december 2018 porabil skupaj 3.586.158,60 €, kar pomeni, da je znašal odstotek realizacije 
programa zapiranja rudnika v tem obdobju 109 %, ter da je za ostale stroške porabil 
16.055.714,18 €, kar pomeni, da je znašal odstotek realizacije programa 95 %. 
 
Dokumente je pripravila družba RTH d.o.o. Trbovlje in potrdil nadzorni svet družbe. Tehnični in 
finančni nadzor se je izvajal na lokaciji družbe RTH d.o.o. Trbovlje in sedežih izvajalcev 
nadzora. Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega dela nadzora sodeloval s 
pristojno rudarsko inšpekcijo. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za energetiko, iz prejetega poročila 
aktivnosti nadzora za četrto četrtletje leta 2018 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno 
obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih, glede višine in 
namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika. Glede na navedeno je 
Ministrstvo za infrastrukturo, na podlagi prejetega četrtletnega poročila aktivnosti nadzora za 
obdobje oktober–december 2018, ki je v prilogi tega gradiva, pripravilo poročilo Ministrstva za 
infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja 
RTH za četrto četrtletje leta 2018. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom v zvezi s pozivom Računskega sodišča 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o ukrepanju Republike Slovenije na Poziv Računskega 
sodišča za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za infrastrukturo, ki izhaja iz 



 

 11 

Porevizijskega poročila Popravljalni ukrepi pri reviziji učinkovitosti upravljanja pristaniške 
infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča. 
 
Vlada je na zahtevo Računskega sodišča Republike Slovenije pripravila informacijo o sprejetih 
odločitvah in ukrepih v zvezi s 3 popravljalnimi ukrepi, ki so delno zadovoljivi in enim 
popravljalnim ukrepom, ki je nezadovoljiv. Ti ukrepi so opredelitev in sprejem pogojev za 
uporabo pristanišča pri opravljanju prevozne, pristaniške in druge gospodarske dejavnosti;  
pridobitev podatkov od družbe Petrol o obsegu pretovora naftnih derivatov v koprskem 
tovornem pristanišču in o vlaganjih te družbe v zemljišča in infrastrukturo, ki so na območju 
pristanišča v lasti Republike Slovenije ali družbe Petrol, za čas od sklenitve koncesijske 
pogodbe dalje; proučitev podatkov, pridobljenih od družbe Petrol in opredelitev aktivnosti 
ministrstva za proučitev možnosti izterjave koncesnine za izvajanje dejavnosti pretovora naftnih 
derivatov od sklenitve koncesijske pogodbe dalje. 
 
Informacije se nanašajo na ugotovitve iz Revizijskega poročila Računskega sodišča, 
Porevizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije in Poziva Računskega 
sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno 
izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o 
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2018 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za 
jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno 
politiko 2014–2018, za leto 2018, ki ga je pripravila Medresorska delovna skupina za 
spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije, ter je poslala poročilo v obravnavo 
Državnemu zboru.  
 
Državni zbor je 15. julija 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2015, 13. novembra 2015 pa Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje in Akcijski načrt za 
jezikovno opremljenost. Že Zakon o javni rabi slovenščine v 26. in 28. členu določa obveznost 
pristojnega državnega organa za jezikovno politiko, da poroča o izvajanju predvidenih ukrepov 
in o uresničevanju njenih ciljev. 
 
Vsakoletno poročanje vlade Državnemu zboru je povzela resolucija v sprejetem besedilu. Za 
spremljanje uresničevanja resolucijskih zavez, njeno koordiniranje na ravni državnih organov in 
drugih pristojnih organizacij, ki so nosilci ukrepov na posameznih področjih, za pripravo pobud 
za izboljšanje stanja ter za pripravo vsakoletnega poročila o uspešnosti izvajanja Nacionalnega 
programa za jezikovno politiko 2014–2018 je vlada 19. 3. 2014 ustanovila Medresorsko delovno 
skupino za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije.  
 
Ta je letos pripravila in obravnavala osnutek besedila poročila, ki je poleg resolucijskih ukrepov 
upošteval še ukrepe iz sprejetih akcijskih načrtov, ter ga posredovala Ministrstvu za kulturo, da 
ga kot resorno pristojen državni organ predlaga vladi v obravnavo ter nadaljnje posredovanje v 
seznanitev Državnemu zboru.  
 
Poročilo je sestavljeno iz uvoda, ki predstavi stanje na jezikovnopolitičnem področju v Republiki 
Sloveniji in cilje slovenske jezikovne politike. Poročilo povzema tudi ugotovitve Medresorske 
delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije ob izvajanju 
ukrepov na podlagi jezikovnopolitičnih strateških dokumentov v zadnjem obdobju. Sledi poročilo 
o realizaciji ukrepov po posameznih organih, in sicer z opisom izvedenih dejavnosti in navedbo 
porabljenih finančnih sredstev v letu 2018. Poročilo zaključujejo priporočila vladi za izboljšanje 
uresničevanja ciljev jezikovne politike. 
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
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Poročilo delovne skupine in pogajalska izhodišča 
  
Vlada je sprejela poročilo Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo 
postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo 
odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, 
vloženimi v zvezi z drugim odstavkom 72. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 
27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. 
US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 
18/05 – odl. US) oziroma 145.c členom in 145.a členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
(Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82 in 41/87, Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94 – 
ZODPM, 10/98, 72/98 – ZKP-A, 26/99, 22/00 – ZIKS-1 in 59/02 – ZIKS-1A), katerih zavezanec 
za plačilo je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno. 
 
Delovna skupina vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za 
sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova 
nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov preneha z delovanjem. 
Vlada RS je tudi sprejela pogajalska izhodišča za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev 
izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova 
nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2018 
 
Vlada je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2018, ki ga je na svoji 2. redni seji dne 5. 3. 2019 s sklepom 
št. 8/2019 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.  
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG) je v letu 2018 realiziral 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.299.909 evrov. Razlog za presežek je v dejstvu, da je 
SKZG, tudi po prenosu dejavnosti gospodarjenja z gozdovi na družbo SiDG, ostal zavezanec za 
plačilo odškodnin denacionalizacijskim upravičencem za nezmožnost uporabe zemljišč tudi za 
gozdna zemljišča, ne le kmetijska. Izkazani presežek odhodkov nad prihodki bo SKZG pokrival 
iz presežka prihodkov preteklih let.  
 
Po dejanski rabi SKZG upravlja z 59,4230 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 51.2325 ha 
zemljišč, ki so primerna za kmetijsko rabo v Republiki Sloveniji. SKZG ima sklenjenih skupaj 
16.830 zakupnih, brezplačnih in najemnih pogodb s katerimi oddaja 53.500 ha kmetijskih 
zemljišč. SKZG je v letu 2018 prodal 14,6335 ha zemljišč, od tega 9,7232 ha kmetijskih 
zemljišč, 3,9928 ha gozdov in 0,9131 ha pozidanih zemljišč ter 0,0044 ha vodnih zemljišč v 
skupni vrednosti 1.527.613,17 evrov. SKZG je v letu 2018 kupil 131,1149 ha zemljišč v skupni 
vrednosti 2.417.463,36 evrov od tega 125,6633 kmetijskih zemljišč, 5,0788 ha gozdov ter 
0,3728 ha pozidanih in ostalih zemljišč. SKZG je v letu 2018 v menjave vložil 18,8536 ha 
kmetijskih zemljišč in gozdov ter iz njih pridobil 19,8778 ha kmetijskih zemljišč in gozdov. V 
postopkih razdružitve solastnine je SKZG odtujil 8,8658 ha zemljišč ter pridobil 10,8651 ha 
zemljišč. SKZG je v letu 2018 v komasacije zemljišč vložil 6,9392 ha kmetijskih zemljišč in 
gozdov ter iz njih pridobil 7,6135 ha zemljišč. V letu 2018 je bilo na občine prenesenih skupaj 
78,0681 ha zemljišč, od tega je bilo sklenjenih 120 pogodb o prenosu nezazidanih stavbnih 
zemljišč za 39,9657 ha, 75 pogodb o prenosu občinskih cest za 15,0744 ha in 49 pogodb za 
23,028 ha ostalih zemljišč.  
 
Poslovanje SKZG v letu 2018 se na splošno ocenjuje kot uspešno, saj so bili načrtovani cilji 
večinoma doseženi. Opozoriti pa je potrebno, da za poravnavo potencialnih obveznosti iz 
naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen) in 145. c člena ZIKS sredstva SKZG v 
prihodnje ne bodo zadoščala.                                                                
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-0633
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2546
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-3622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-0973
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2838
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Odgovor na poslansko v zvezi s Kobilarno Lipica 
 
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
Kobilarno Lipica in ga bo posredovala Državnemu zboru. Ker poslanec naslavlja vsebine, ki se 
nanašajo na pristojnosti različnih resornih ministrstev vključenih v delovanje Kobilarne Lipice, je 
bil odgovor pripravljen v sodelovanju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kulturo, med tem ko osnovo 
za vsebinska vprašanja predstavlja prispevek, ki so ga pripravili v Kobilarni Lipica.   
 
V odgovoru je bilo posebej poudarjeno, da je Kobilarna Lipica visoka prioriteta vlade z vidika 
ustrezne reje in vzreje lipicanskih konj, varovanja kulturne dediščine, svetovno znane turistične 
zanimivosti, na osnovi katere je možno graditi nadaljnji razvoj v destinaciji. Pripadnost Kobilarni 
Lipica je bila v veliki meri izkazana že s preteklimi ravnanji predvsem preko sofinanciranja 
raznih investicij, s katerimi so se izboljševali pogoji za rejo, vzrejo in šolanje lipicanskih konj, 
kakor se je tudi izboljšalo stanje kulturne dediščine. Z namenom učinkovitejšega upravljanja 
območja Kobilarne Lipica z vsemi relevantnimi vsebinami in boljšega izkoriščenja potencialov 
območja za nadaljnji razvoj, je bil pripravljen in sprejet tudi nov Zakon o Kobilarni Lipica (v 
nadaljevanju ZKL-1). Zakon vpeljuje novo organiziranost in med drugim cilja tudi na razrešitev 
določenih vsebin, ki so izpostavljene v poslanskem vprašanju. Učinke določenih ukrepov je in 
bo možno presojati šele čez določeno časovno obdobje, pričakuje pa se napredek na različnih 
področjih, kot so konjereja, konjeništvo, kulturna dediščina in turizem.  
 
Sicer pa je Kobilarna Lipica v minulih treh letih postavila temelje za dolgoročni in trajnostni 
razvoj ene izmed mednarodno najbolj prepoznavnih podob Slovenije. Uspešno je uveljavila nov 
poslovni model s krovno in odvisno družbo, vzpostavila likvidnostno stanje, se ponovno vključila 
v vse konjeniške dogodke in ponovno okrepila svojo vlogo središča konjeništva v Sloveniji in v 
širšem mednarodnem okolju. Okrepila je programski del. Kobilarna Lipica s prenovljeno ekipo 
jahačev in prenovljeno predstavo postaja konjeniški park doživetij, sprejela pa je tudi potrebne 
strateške ukrepe za pomladiteve črede konj.  
 
Tudi finančno gledano Kobilarna Lipica v letih med 2015 in 2018 beleži povečanje skupnih 
prihodkov za 38 %, pri čemer so prihodki konjeniških storitev zrasli za kar 79 %. Vse to tudi 
zaradi dejstva, da je v tem obdubju vodstvo uspelo privabiti za kar 46 % več obiskovalcev ter 
doseči do 65 % višjo tržno ceno sobe v hotelu Maestoso.  
 
V letih 2017 in 2018 je Kobilarna Lipica tako prvič po letu 2012 v celoti poslovala pozitivno. V 
letu 2018 je dosegla tudi največje število obiskovalcev v zadnjih 20-ih letih, to je 113.719 
obiskovalcev. Pomembna razvojna prelomnica pa bo tudi naložba v prenovo hotela Maestoso, 
ki bo omogočala dvig kakovosti gostinske in hotelske ponudbe na nivoju.  
 
Navedeni pozitivni premiki v Kobilarni Lipica so v veliki meri plod uspešnega dela zaposlenih v 
Kobilarni Lipici, zato vlada tudi podpira trenutno vodstvo Kobilarne Lipica. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje oziroma pobudi o začetku razprave glede 
oživitve zgodovinskih pokrajin 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega v zvezi s pobudo vladi, da naj začne razpravo o ustanovitvi oziroma oživitvi 
zgodovinskih pokrajin in ga posreduje v Državni zbor. 
 
Ustava ureja pokrajine kot drugi nivo lokalne samouprave v Sloveniji. Pokrajine so opredeljene 
kot samoupravne lokalne skupnosti, ustanovljene za opravljanje lokalnih zadev širšega pomena 
in z zakonom določenih zadev regionalnega pomena. Glede na dosedanje dogajanje in izkušnje 
na področju regionalizma, ko kljub več poskusom ni bilo doseženo širše soglasje o ustanovitvi 
pokrajin, je mnenje pristojnega ministrstva, da bi bilo treba področje lokalne samouprave 
reševati celostno in v tem okviru poiskati tudi odgovor o vlogi, nalogah in številu pokrajin v 
Sloveniji. 
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Določitev pristojnosti pokrajin je posebej zahtevno, saj morajo biti pristojnosti skladne s funkcijo 
pokrajine, na drugi strani pa pravno čim bolj razmejene od pristojnosti države na eni strani in 
občine na drugi strani. Pokrajinam je ob ustanovitvi potrebno dati najprej njihovo vsebino: to so 
njihove izvirne naloge, ki omogočajo uveljavljanje interesov, ki se oblikujejo na regionalni ravni, 
pri tem pa jih ne obremeniti z obsežnejšim izvajanjem državnih nalog. 
 
Problematika vzpostavitve pokrajin je aktualna od ustanovitve občin v letu 1994, še posebej ko 
se je tekom let njihovo število povečalo na 212. Spremenjeni člen Ustave Republike Slovenije v 
letu 2006 določa pokrajine kot sestavni del sistema lokalne samouprave.  
 
Ker zakon o ustanovitvi pokrajin zahteva 2/3 podporo navzočih poslancev, je v Koalicijskem 
sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 med 
drugim v tej zvezi zapisano: »Ob potrebnem družbenem in političnem konsenzu, ki se bo 
odražal v potrebni ustavni večini v Državnem zboru, bo treba izvesti vse potrebno za 
ustanovitev pokrajin.«. 
 
Vlada ugotavlja, da je bilo v preteklosti več neuspešnih poizkusov ustanovitve pokrajin. Izdelane 
so bile strokovne študije, ki nudijo politiki zadostne osnove za odločanje, potrebno pa je 
politično soglasje predvsem o velikosti pokrajin, to se pravi o njihovem številu. V skladu s 
koalicijsko pogodbo bo vlada stremela k izvedbi ustave v delu, ki se nanaša na pokrajine. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Sklep o potrditvi  Sporazuma o prostovoljnem prispevku med Republiko Slovenijo in 
Tehničnim sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja 
 
Vlada je na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah izdala Sklep o 
potrditvi Sporazuma o prostovoljnem prispevku med Republiko Slovenijo in Tehničnim 
sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja, sklenjenega v Haagu 27. maja 
2019. Republika Slovenija je po sklepu vlade z dne 20. novembra 2018 v skladu s svojo 
zunanjepolitično usmeritvijo v okviru prispevkov mednarodnim organizacijam za promocijo 
mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic prispevala Organizaciji za 
prepoved kemičnega orožja 10.000 EUR. 
 
Sporazum o prostovoljnem prispevku med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom 
Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je bil podpisan 27. maja 2019 v Haagu. S 
sporazumom so opredeljeni namen prispevka, upravljanje s sredstvi in razpolaganje z njimi ter z 
nabavljeno opremo in materialom, poročanje o porabi sredstev, vzdrževanje stikov med 
pogodbenikoma, vprašanje zaupnosti, reševanje sporov.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2018 do 
konca maja 2019 
 
Vlada se je na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije seznanila z 
Informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2018 do konca 
maja 2019 in odločila, da jo posreduje Državnemu zboru v seznanitev. 
 
Makroregionalne strategije EU povezujejo regije iz različnih držav, ki tvorijo zaokrožene 
zemljepisne celote in se soočajo s podobnimi razvojnimi in drugimi izzivi. Poročilo predstavlja 
dogajanje v toku zadnjega leta ter prioritete in dejavnost Republike Slovenije po posameznih 
vsebinskih sklopih. Iz poročila izhajajo nastavki za delo v prihodnje, saj bo Slovenija v obdobju 
2020-2021 predsedovala Jadransko jonski strategiji, že z junijem 2019 pa se pričakuje 
proaktivna vloga Slovenije  pri delovanju »tria predsedstva« (Črna Gora, Srbija, Slovenija). 
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Za povečanje politične podpore in vidnosti EU makro-regionalnih strategij je Slovenija to 
vsebino naslovila tudi v okviru Poslovnega foruma pobude Tri morja 6. junija 2019 v Ljubljani. 
Sprejeti zaključki nalagajo Sloveniji, da Estoniji kot gostiteljici naslednjega vrha pobude v letu 
2020 predlaga, da EU makroregionalne strategije postanejo sestavni del vsakoletnega vrha, saj 
lahko s svojo vladno upravljavsko strukturo dopolnijo predsedniško pobudo. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Sklep o potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom 
Organizacije za prepoved kemičnega orožja o prispevku za nadgradnjo laboratorija 
Organizacije za prepoved kemičnega orožja v Center za kemijo in tehnologijo 
 
Vlada je na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah izdala Sklep o 
potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja (OPCW) o prispevku za nadgradnjo laboratorija Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja v Center za kemijo in tehnologijo, sklenjenega z izmenjavo pisem v 
Haagu 27. maja 2019.  
 
Sporazum o prispevku Slovenije za nadgradnjo laboratorija je bil sklenjen 27. maja, veljati pa je 
začel 26. junija 2019. Določa namen in  pogoje uporabe prispevka, način njegovega upravljanja 
in finančne vidike v zvezi s tem, izmenjavo informacij med donatorico in prejemnikom o porabi 
prispevka, režim nabavljene opreme ter materiala idr. Republika Slovenija bo za nadgradnjo 
laboratorija OPCW v center v letih 2019 in 2020 namenila po 5.000 EUR, skupaj 10.000 EUR. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za zdravje.    
 
Cilj nadgradnje je, da center postane središče za izmenjavo informacij in najboljših praks med 
državami pogodbenicami o znanstvenih vidikih izvajanja konvencije. Center bo zagotavljal 
analitično strokovno usposabljanje in drugo tehnično podporo državam pogodbenicam, zlasti 
tistim, ki se želijo pridružiti mreži pooblaščenih laboratorijev OPCW. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Mnenje vlade k podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije slovenskemu 
državljanu  dr. Boštjanu Žekšu 
 
Vlada je na podlagi 4. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije dala pozitivno mnenje k 
podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije "Rio Branco" slovenskemu državljanu dr. 
Boštjanu Žekšu ter ga posreduje Uradu predsednika Republike Slovenije.  
 
Rio Branco je najpomembnejše odlikovanje brazilske diplomacije, katerega brazilska vlada 
namenja zaslužnim osebnostim, ki so prispevale k krepitvi temeljnih vrednot mednarodnega 
sodelovanja in prijateljstva. 
 
Brazilska vlada s hvaležnostjo in ponosom priznava prispevek dr. Boštjana Žekša, ki predstavlja 
izjemen dosežek k okrepitvi dvostranskih odnosov, tako za izboljšanje ekonomskega razvoja 
obeh držav, kakor tudi za razvoj sposobnosti, znanj in kvalitete življenja naših ljudi, so zapisali v 
obrazložitvi v noti brazilskega veleposlaništva. 
 
Brazilsko veleposlaništvo v Ljubljani bo odlikovanje imenovanemu podelilo ob slovesni 
obeležitvi nacionalnega praznika Federativne republike Brazilije 6. septembra 2019. 
  
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
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Vlada o imenovanju Marjana Turka za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata 
za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo 
 
Marjana Turka se imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 
informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, in sicer od 1. 7. 2019 do imenovanja 
generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest 
mesecev, to je do 31. 12. 2019. 
 
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do 
imenovanja novega uradnika na položaj, lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev 
naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.  
 
Minister za javno upravo bo sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja 
Direktorata za informacijsko družbo in predlaga vladi, da za vršilca dolžnosti generalnega 
direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, od 1. 7. 2019 do 
imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje 
za šest mesecev, to je do 31. 12. 2019, imenuje Marjana Turka. 
 
Marjan Turk izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja 
Direktorata za informacijsko družbo. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada imenovala člane Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje 
 
Vlada je na današnji redni seji dala soglasje k imenovanju članov Zdravstvenega sveta pri 
Ministrstvu za zdravje.  
 
Predsednik in člani Zdravstvenega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. 
Sestavljen je  iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije 
zdravstvenega varstva, in sicer: 
Iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja 
zdravstvenega varstva imenujejo: 

 prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik, predsednik, 

 prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., član, 

 prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., član, 

 izr. prof. dr. Antonija Poplas-Susič, dr. med., članica, 

 izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med., članica, 

 redni prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik, član, 

 prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., višji svetnik, član, 

 prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med., višji svetnik, član. 
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega 
varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike se imenujejo: 

 izr. prof. dr. Maja Sočan, dr. med., članica, 

 asist. Franc Vindišar, dr. med., član, 

 izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., član, 

 izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., član, 

 Vesna Bizjak, mag. farm., spec., članica, 

 izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica, članica. 
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva se 
imenujejo: 

 mag. Robert Cugelj, član, 

 doc. dr. Miha Skvarč, dr. med., član, 

 Anka Bolka, članica. 
Kot predstavnico civilne družbe se v Zdravstveni svet imenuje: 

 dr. Justina Erčulj, članica. 
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Na mesto predsednice Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege se imenuje: 

 doc. dr. Nevenka Šestan, univ. dipl. org., članica. 
 
Vir: Minstrstvo za zdravje 
 


