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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020 
 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 
S spremembo in dopolnitvijo uredbe bo sedaj mogoča tudi sanacija gozdov, ki jih je  
poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018. Uredba o ukrepih za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020 je namreč do sedaj 
omogočala le sanacijo vetroloma, ki se je zgodil med 11. in 13. decembrom 2017.  
Vrednost razpoložljivih sredstev po novem znaša 3,9 milijona evrov. Zvišanje je posledica 
porabe denarja tudi za sanacijo posledic vetroloma leta 2018. Sredstva se zagotavljajo iz 
podukrepa M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 
nesreč in katastrofičnih dogodkov. V okviru podukrepa se izvajata dve operaciji, in sicer 
Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za 
izvedbo sanacije gozdov zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.  
Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije 
gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. oktobra 2018, ki ga je pripravil Zavod za 
gozdove Slovenije.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda 
po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo 
gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 
Uredba je do sedaj omogočala sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma leta 2014, in 
prenamnoženih populacij podlubnikov, ki so poškodovale gozdove med letoma 2014 in 2017. 
Omogočala je tudi urejanje vlak, potrebnih za sanacijo žledoloma. 
S spremembami in dopolnitvami bo uredba sedaj omogočala tudi sanacijo gozdov, ki so jih 
prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma poškodovale v letu 2018. Po 
novem se bodo lahko urejale tudi gozdne vlake, potrebne za sanacijo gozdov, ki so jih 
poškodovali prenamnoženi podlubniki.  
Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije 
gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in 
dopolnitvami v letu 2018, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 
 
Vlada je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida 
za leto 2019, ki znaša 107,31 evra. 
Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi 
kuponi, morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki 
ustreza količini emisije toplogrednih plinov (TGP), ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v 
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ozračje v preteklem letu. Količina emisije TGP je razvidna iz poročila o emisijah TGP in poročila 
o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega 
leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta 
ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih 
kuponov, predanih v register EU. Višina penalov za leto 2018 je bila 105,62 evra. V skladu z na 
Zakonom o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski 
indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi vlada s sklepom. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja 
učinkov zakonodaje 2019-2022 
 
Vlada je sprejela Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in 
vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022.  
 
Namen akcijskega načrta je predvsem identificirati vrzeli in pomanjkljivosti v veljavni ureditvi 
postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in kot izbrane ukrepe ponuditi tiste, ki se na 
podlagi tehtanja različnih možnosti ter poznavanja pravne in politične kulture v državi kažejo kot 
izvedljivi v obdobju, za katero se akcijski načrt sprejema. Akcijski načrt v tem pogledu služi kot 
podlaga za doseganje v njem postavljenih ciljev z izvajanjem posameznih aktivnosti, ki so 
usmerjene k izboljšanju stanja na področju normativne dejavnosti.  
 
Akcijski načrt pa ni namenjen samo nosilcem ukrepov in sodelujočim organom kot usmeritveno 
orodje pri izvajanju predvidenih ukrepov, temveč tudi prepoznavanju potrebe, da morajo k boljši 
zakonodaji ves čas stremeti vsi normodajalci, pa naj si gre za državne organe, nosilce javnih 
pooblastil ali organe lokalnih skupnosti. Skrb za boljšo zakonodajo je namreč imperativ 
odgovornega in vestnega ravnanja vsakega normodajalca.  
 
Akcijski načrt izhaja iz veljavnega institucionalnega in pravnega okvira, kar pomeni, da na 
podlagi prepoznanih težav, ki so v ta okvir vpete, predlaga ustreznejša ravnanja znotraj tega 
okvira. Na mestih, kjer trenutne rešitve v veljavnih predpisih in drugih aktih ne omogočajo 
izvedbe predlagane rešitve, pa predlaga tudi posamezne normativne spremembe. Poleg tega 
se akcijski načrt nanaša tudi na vpeljavo sistematičnega in kontinuiranega izobraževanja 
pripravljavcev predpisov in odločevalcev, saj se tako krepi znanje in prenašajo izkušnje, ki so na 
področju priprave in sprejemanja predpisov še kako nujne.  
 
Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
 
 
Imenovana revizijska družba za Holding Kobilarna Lipica 
 
Vlada je za pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe Holding 
Kobilarna Lipica, d. o. o., za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenovala revizijsko družbo 
Resni d.o.o. 
 
Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredoval 
predlog za imenovanje revizorja za izvedbo rednega revidiranja računovodskih izkazov. V 
skladu z zakonodajo morajo družbe imenovati revizorje računovodskih izkazov za obdobje treh 
let.  
 
K oddaji ponudbe je Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. povabil šest revizijskih družb, od katerih 
so, do izteka roka za predložitev ponudb, štiri oddale ponudbe. Na podlagi izvedenega 
postopka je Nadzorni svet Holdinga Kobilarna Lipica, d.o.o predlagal vladi, da za izvedbo 
revidiranja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenuje družbo 
Resni d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana, ki je podal cenovno najugodnejšo ponudbo. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
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Presežek prihodkov nad odhodki Inštituta za ekonomska raziskovanja za leto 2018 za 
prenovo avle in kleti  
 
Vlada se strinja s predlogom upravnega odbora Inštituta za ekonomska raziskovanja, da se 
presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v znesku 99.563 evrov nameni za investicijsko 
vzdrževanje. Na inštitutu načrtujejo prenovo avle z dvema pisarnama v prostorih inštituta na 
Kardeljevi ploščadi 17 ter prenovo kletnih prostorov s knjižnico in arhivom.  
 
Celotna vrednost del je ocenjena na 167.000 evrov, dokončen znesek pa bo znan po pridobitvi 
najugodnejšega ponudnika. 
 
Inštitut za ekonomska raziskovanja za leto 2018 izkazuje 1.626.201 evrov celotnih prihodkov 
(1.252.694 evrov na javni službi in 373.507 evrov iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu) 
in 1.512.018 evrov celotnih odhodkov (1.252.694 evrov na javni službi in 259.324 evrov iz 
dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu) ter 99.563 evrov presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada dala soglasje k odpovedi Pogodbe o zagotavljanju podpornih storitev med UKC Lj 
in NIOSB 
 
Vlada je dala soglasje k odpovedi Pogodbe o zagotavljanju podpornih storitev med 
Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana (UKC LJ) in Nacionalnim inštitutom za otroške srčne 
bolezni (NIOSB). 
 
NIOSB in Univerzitetni klinični center Ljubljana sta dne 6. 7. 2018 sklenila Pogodbo o 
zagotavljanju podpornih storitev (Pogodba), v skladu s katero bi UKC Ljubljana zagotavljal 
NIOSB ekonomsko-finančno dejavnost, nabavno dejavnost, kadrovsko-pravno dejavnost, 
tehnično-vzdrževalno dejavnost, dejavnost informacijsko-komunikacijske tehnologije in druge 
dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti NIOSB. V 9. členu Pogodbe pa je 
določeno, da je sklenjena za nedoločen čas, odpove pa se lahko samo s soglasjem 
ustanovitelja.  
 
Zaradi prenehanja potreb po storitvah in zaradi izvedbe postopka likvidacije NIOSB vlada 
podaja soglasje k odpovedi Pogodbe.  
  
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 

 
Vlada dala soglasje k povečanju porabe namenskih sredstev 
 
Vlada je dala soglasje Ministrstvu za finance, da lahko v letu 2019 prevzema in plačuje 
obveznosti preko načrtovanih pravic porabe na namenski postavki za financiranje 
demografskega sklada, do višine 11 milijonov evrov. 
 
Slovenija je v prvi polovici letošnjega leta prejela kupnino od prodaje 10 % deleža v NLB, v 
višini 109 milijonov evrov in delnice, ki jih je imela od Gorenjske banke, v višini skoraj 358 tisoč 
evrov. Nakazilo na poseben račun za financiranje demografskega sklada predstavlja odhodek 
proračuna države, zato mora k povečanju pravice porabe vlada podati soglasje. V nasprotnem 
primeru bi bil lahko obseg izdatkov, določen v okviru za državni proračun presežen.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 

 
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna 
 
Vlada je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije in prerazporedila pravice porabe 
za financiranje izkoreninjanja bolezni modrikastega jezika, za potrebe predsedovanja Svetu 
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Evropske unije ter potrebe centralizacije in vzpostavitev optimalnih pogojev dela Ministrstva za 
javno upravo.  
 
Vlada je iz rezerve za stroške predsedovanja Svetu Evropske unije razporedila pravice porabe v 
višini 290 tisoč na postavko Ministrstva za javno upravo, prav tako namenjeno predsedovanju 
Svetu Evropske unije. V zadnjih štirih mesecih letošnjega leta se bodo namreč za potrebe 
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije leta 2021, pričela usposabljanja za skupino 
predsedujočih delovnim telesom Sveta EU in njihovim asistentom, ki bodo z delom na Stalnem 
predstavništvu Slovenije v Bruslju nastopili v prvi polovici leta 2020. Predvideni so moduli 
usposabljanj s področja EU vsebin, posebnih veščin za potrebe predsedovanja in tujih jezikov.  
 
Vlada je prerazporedila pravice porabe v okviru finančnega načrta Ministrstva za javno upravo v 
višini dobrih 144 tisoč evrov za potrebe centralizacije in vzpostavitve optimalnih pogojev dela 
ministrstva. Sredstva se razporejajo na proračunske postavke za investicije in investicijsko 
vzdrževanje ter tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov.  
 
Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
prerazporedila pravice porabe v višini 2,43 milijona evrov za financiranje izkoreninjanja bolezni 
modrikastega jezika. Bolezen modrikastega jezika, serotip 4 (BTV 4) je bil v Sloveniji prvič 
ugotovljen leta 2015 na podlagi rezultatov laboratorijskega spremljanja bolezni, jeseni leta 2016 
pa se je BTV 4 pojavil v klinični obliki. Najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje 
bolezni je cepljenje dovzetnih živali, pri nas so to predvsem goveda, ovce in koze, zato smo v 
Sloveniji leta 2017 pričeli s cepljenjem. Za učinkovito zaščito mora biti vse govedo in drobnica 
cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja 
(spomladi). Na podlagi Uredbe (EU) 652/2014 ima Slovenija za leto 2019 odobren in 
sofinanciran program izkoreninjenja BTV. V okviru programa so sofinancirani ukrepi vzorčenje, 
preiskave in cepljenje (nabava cepiva). Za leto 2019 je v okviru Odločbe o odobritvi nacionalnih 
programov in s tem povezanega financiranja za BTV namenjenih 443 tisoč evrov.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Do konca letošnjega leta bo prenovljena kuhinja Dijaškega doma Bežigrad  
 
Vlada je sklenila, da se v načrt razvojnih programov v letu 2019 uvrsti projekt celovite prenove 
kuhinje Dijaški dom Bežigrad - z zamenjavo opreme kuhinje in jedilnice, in sicer kuhinja s 
pomožnimi prostori, ki se nahaja v vzhodnem traktu objekta, v pritlični etaži.  
 
Namen in cilj investicije v vrednosti 358.187,50 evra je izboljšanje pogojev za prehranjevanje 
otrok in mladostnikov v zavodu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo prispevalo 
201.749,50 evra. Projekt bo v celoti zaključen do konca leta 2019. 
 
Obstoječa kuhinja, skupaj s spremljajočimi prostori in z vsemi vgrajenimi električnimi in strojnimi 
inštalacijami ter vso tehnološko opremo, je povsem dotrajana, zato je prenova nujna. Ob 
prenovi se ob upoštevala tudi tehnologija velikih kuhinj z upoštevanjem razvoja sistema 
zagotavljanja kakovosti in varnosti.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Prenova prostorov učnih delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške 
gimnazije Ljubljana 
 
Vlada je v načrt razvojnih programov za letošnje leto uvrstila projekt prenove prostorov učnih 
delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana (SVŠGUGL). S 
to investicijo bo šola pridobila ustrezne učne prostore za pouk strokovnoteoretičnih predmetov v 
umetniški gimnaziji - smer sodobni ples, za gledališke in filmske strokovne predmete in za 
sodobni ples v programu predšolske vzgoje.  
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Predvidena vrednost investicije je 1.245.559,63 evra, od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport prispevalo 350.000 evrov. 
 
S prenovo notranjih prostorov bo šola dobila novo gledališko dvorano, 2 gledališki učilnici, 3 
plesne dvorane, glasbeno učilnico in 2 klasični učilnici ter filmski studio, ostala ureditev 
obstoječih prostorov pa obsega ureditev sanitarij, garderob, kabinetov za profesorje, tehničnih 
prostorov za hišno tehniko in servisnih prostorov, v prvem nadstropju je predviden osrednji 
večnamenski prostor za druženje in sprostitev. 
 
Normativno število ur strokovnih predmetov s področja sodobnega plesa, gledališča in filma, ter 
deloma glasbe za vse programe, ki jih izvajajo, obsega 276 pedagoških ur tedensko. S 
predvidenimi prostori se bo lahko zagotovila izvedba celotnega pouka vseh strokovnih 
predmetov. 
Dinamika izvedbe potrebnih gradbenih del bo prilagojena dinamiki izgradnje novih delavnic 
SGGOŠ Ljubljana in možnosti izpraznitve sedanjih prostorov delavnic na lokaciji, predvidoma 
septembra 2019.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Projekt dozidave Centra zdravega načina življenja uvrščen v veljavni Načrt razvojnih 
programov 2019–2022  
 
Vlada je sprejela sklep, da se dozidavo »Centra zdravega načina življenja« Srednje 
zdravstvene šole Ljubljana (SZŠ LJ) umesti v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, 
kar ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, saj gre za prerazporeditev 
sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ za leti 2019 in 2020.  
 
SZŠ LJ  pripravlja nove izobraževalne programe pod imenom »Center zdravega načina 
življenja«. Za izvajanje novih programov »Podologije« in »Zaščite in reševanje« šola potrebuje 
nove prostore, zato bo v ta namen pristopila h gradnji prizidka k obstoječi stavbi šole. Poleg 
tega šola glede na število dijakov potrebuje še dodatno vadbeno površino za športno vzgojo, 
zato se v sklopu Centra zdravega načina življenja umesti še športno večnamensko dvorano z 
eno vadbeno površino. Glede na trenutno prostorsko in urbanistično ureditev ter idejno zasnovo 
je bila kot najbolj optimalna in smotrna lokacija za izvedbo nameravane investicije prepoznana 
lokacija na mestu obstoječega parkirišča ob šoli, zato se potrebno nadomestno parkirišče 
zagotovi z izgradnjo parkirne garaže pod nivojem terena oz. v kletni etaži stavbe.  
 
Izvedba investicije je načrtovana kot lesena gradnja in sicer, da bo možno kandidirati na Javni 
poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-
energijskih stavb splošnega družbenega pomena. 
 
Izvedba investicije se je začela že v letu 2018 z izdelavo idejne zasnove. Vrednost predvidenih 
del je ocenjena na 2.899.722 EUR z DDV. Od teh jih bo v višini 1.000.000 EUR zagotovilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Preostala sredstva v višini 1.899.722 EUR 
zagotavlja Srednja zdravstvena šola Ljubljana, ki bo del sredstev v višini 424.400 EUR pridobila 
s prijavo na Javni poziv Eko sklada. Izvedba investicije in financiranje sta predvidena v letih 
2019 in 2020. 
 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Sprememba projekta v NRP »Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme« 
 
Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019 – 2022  skladno s 
prilogo spremeni projekt Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme. 
 
Z novelacijo investicijskega programa za nadgradnjo in vzdrževanje programske in licenčne 
opreme se vključujejo nove vsebine, ki jih pri uvrščanju projekta Ministrstvo za okolje in prostor 
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(MOP) še ni moglo zajeti, ker niso bile dorečene: izvedba javnega naročila za vzdrževanje 
spletne strani Life Slovenija; izvedba javnega naročila za najem internet strežnika in 
vzdrževanje in nadgradnjo baze podatkov za spremljanje obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja; vzdrževanje spletne strani projekta FRISCO 1; nadgradnja in 
vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema (PIS) za evidentiranje upravnih aktov, skupni 
prikaz stanja prostora in javni vpogled v informativne podatke, ki se vodijo v okviru PIS. 
 
V letih 2019 – 2022 so za izvajanje upravnih nalog MOP predvidene aktivnosti, ki bodo 
omogočale bolj transparentno delovanje organizacije in zagotavljanje pogojev za dosego 
zastavljenih ciljev. Cilji programa so čim bolj smotrna poraba predvidenih proračunskih sredstev 
in  učinkovitost na področju delovanja notranje organizacijskih enot.  
Skupna vrednost projekta po novelaciji investicijskega programa znaša 411.824 EUR, 
investicija se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do 31. 12. 2022.   
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada sprejela opredelitev do sklepov 5. redne seje Odbora za obrambo DZ ob obravnavi 
problematike Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna 
 
Vlada je sprejela Opredelitev do sklepov 5. redne seje Odbora za obrambo Državnega zbora 
Republike Slovenije ob obravnavi točke dnevnega reda z naslovom »Problematika Osrednjega 
vadišča Slovenske vojske Postojna« in jo bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.  
 
Opredelitve Vlade Republike Slovenije do sprejetih sklepov. 
 
1. Odbor za obrambo poziva ministrstvo za obrambo, da poravna vse v preteklosti dogovorjene 

finančne obveznosti do Občine Postojna. 
Ministrstvo za obrambo je Odbor za obrambo Državnega zbora podrobno seznanilo s 
problematiko Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna dne 19. aprila 2019. V 
navedenem dokumentu je podrobneje pojasnjena tudi problematika v zvezi s sofinanciranjem 
Gasilsko reševalnega centra Postojna. Sofinanciranje navedenega centra je bilo s strani 
Ministrstva za obrambo prekinjeno po tem, ko je občinski  svet Občine Postojna dne 27. 6. 2018 
sprejel sklep, da se Dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške 
infrastrukture na območju Občine Postojna, ki sta ga imela sklenjenega Občina Postojna in 
Ministrstvo za obrambo, in je predstavljal temelj za izvajanje sofinanciranja, z njihove strani 
enostransko odpove. Enostranska odpoved Dogovora s strani Občine Postojna predstavlja 
spremenjene okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju lokalne 
infrastrukture, zato slednja pogodba ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in je ni 
mogoče v celoti izvesti. Za namen reševanja navedbe problematike bo Ministrstvo za obrambo 
skupaj z Občino Postojna pripravilo predlog novega celovitega začasnega Dogovora o 
uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine 
Postojna, ki bo veljal do sprejema nove Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna in Državnega prostorskega načrta za 
OSVAD Postojna. Po naši oceni bo to najverjetneje do konca leta 2020 ali najdlje do sredine 
leta 2021. Vključeval bo obojestranske interese in postopke reševanje odprtih vprašanj v zvezi z 
OSVAD Postojna, vključno z vprašanjem sofinanciranja.  
 
2. Odbor za obrambo se je seznanil s problematiko Osrednjega vadišča Slovenske vojske 

Postojna. Odbor poziva delovni skupini Ministrstva za obrambo in Občine Postojna, da 
nadaljujeta z delovnimi srečanji in konstruktivnim dialogom do konca leta 2019 rešita vsa 
odprta vprašanja v zvezi z Osrednjim vadiščem Slovenske vojske Postojna. 

Na Ministrstvu za obrambo je s sklepom ministra z dne 12. februarja 2019 imenovana delovna 
skupina za urejanje razmerij med Ministrstvom za obrambo in samoupravnimi lokalnimi 
skupnostmi, ki gravitirajo na območje Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. Delovna 
skupina je s predstavniki Občine Postojna izvedla štiri delovne sestanke. Na zadnjem delovnem 
sestanku, dne 26. junija 2019, je bil v konstruktivnem dialogu sprejet sklep, da Ministrstvo za 
obrambo in Občina Postojna pripravita predlog novega začasnega dogovora, ki je naveden v 
opredelitvi na prvi sklep. Cilj Ministrstva za obrambo je, da bi do začasnega dogovora prišli vsaj 
do jeseni 2019. 
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3. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi preko pristojnih ministrstev preveritev alternativnih 

vodnih virov na tem območju. O načinu, nosilcih in rokih naj Odbor seznani najkasneje do 
31. 7. 2019. 

Glede preveritve alternativnih vodnih virov je na Ministrstvu za okolje in prostor dne 7. junija 
2019 potekal sestanek, na katerega so bili povabljeni povabili predstavnike Agencije RS za 
okolje, Direkcije Republike Slovenije za vode ter strokovnjaki iz raziskovalnih inštitucij, in sicer 
Inštituta za raziskovanje krasa (IRK), Geološkega zavoda Slovenije in GeoSi. Na podlagi 
diskusije vseh prisotnih je bilo ugotovljeno, da se alternativni vodni viri, iz katerih bi se lahko v 
enakem obsegu izvajala nemotena oskrba s pitno vodo kot do sedaj, nahajajo na istem 
območju kot obstoječi vodni viri. Da bi to lahko z gotovostjo potrdili, bi bile potrebne tudi na tem 
območju dodatne raziskave, saj gre za zelo zahteven tip kraško-razpoklinskih vodonosnikov. 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno preveriti možnosti oskrbe s pitno vodo iz 
vodnih virov, ki ležijo izven vplivnega območja vadišča Slovenske vojske oziroma izven 
območja kraško-razpoklinskih vodonosnikov, v dolomitnih vodonosnikih. Ena od možnosti so 
raziskave v okviru ciljnih raziskovalnih programov Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, na katere se lahko prijavi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, pri 
čemer je potrebno zagotoviti ustrezno strokovno podporo in sodelovanje več ministrstev.  
 
4. Odbor za obrambo poziva Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, da do 31. 12. 2019 

pripravi in izvede izbiro izvajalca okoljskega monitoringa za OSVAD Postojna in v vse 
procese priprave projektne naloge, izbire izvajalca ter izvedbe monitoringa vključi 
zainteresirane lokalne skupnosti. 

Pogodba o obratovalnem monitoringu na OSVAD, ki se izvaja skladno z določili 80. člena 
razveljavljene Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske 
Postojna in skladno s Programom obratovalnega monitoringa podzemnih vod na OSVAD 
Postojna (v nadaljevanju program), potrjenega s strani Agencije RS za okolje, se zaključi s 
koncem leta 2019. Zaključno poročilo Ministrstvo za obrambo pričakuje do 15. decembra 2019. 
Namera Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske je, da se v letu 2020 in naprej nadaljuje z 
monitoringom podzemnih vod (vode in sedimenti) po zgoraj omenjenem programu. Vse ostale 
sklope in pogostnost meritev se bo določilo kasneje, na osnovi določil novega DPN, skladno z 
zahtevami, ki bodo podane v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Razpis za celoten 
obseg okoljskega monitoringa za OSVAD Postojna, ki se bo izvajal z večletnimi pogodbami za 
obdobje njegovega obratovanja, mora namreč temeljiti na dodatno izdelanih strokovnih 
podlagah, ki se jih bo presojalo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, predhodno 
sprejeti Uredbi o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška 
dolina, Pivka in Postojna, ki je v pripravi, kakor tudi z določili uredbe o novem DPN OSVAD, ko 
bo ta sprejeta. Ministrstvo za obrambo bo zagotovilo, da bodo pri pripravi nove projektne naloge 
oz. programa in pri pripravi razpisne dokumentacije ter pri izvajanju monitoringa, poleg zunanjih 
strokovnjakov po posameznih sklopih monitoringa vključene tudi zainteresirane lokalne 
skupnosti, kot to nalaga sklep Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.  
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 

 
Vlada sprejela ugovor k predlogu revizijskega poročila zbirne bilance stanja proračuna 
 
Vlada je sprejela ugovor k predlogu revizijskega poročila zbirne bilance stanja proračuna, ki ga 
bo poslala Računskemu sodišču.  
 
Računsko sodišče je izdalo predlog revizijskega poročila Zbirna bilanca stanja proračuna 
Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018. Vlada ima možnost, da zoper revizijska razkritja iz 
predloga revizijskega poročila vloži ugovor, in sicer v osmih dneh po prejemu predloga poročila.  
 
Ministrstvo za finance ja na podlagi ugotovitev Računskega sodišča, razkritih v osnutku 
predloga revizijskega poročila, očitano napako pri evidentiranju odpravilo. Dokazilo o popravku 
je bilo Računskemu sodišču posredovano kot dodatna pojasnila k razkritjem 12. julija 2019. Na 
tej podlagi je ministrstvo naredilo tudi popravke Zbirne bilance stanja na dan 31. 12. 2018, ki je 
sestavni del zaključnega računa proračuna RS.  
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Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske 
konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja  2017 – 2018 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za 
izvajanje Alpske konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja  2017 – 2018. 
 
Avstrijske prioritete predsedovanja, ki je potekalo pod geslom »Varstvo in raba«, so bile 
podnebne spremembe in vloga žensk v gorskem svetu. Poleg rednih zasedanj, konferenc, 
delavnic in priprave poročila so potekale tudi nekatere aktivnosti, ki so bile zastavljene že v 
času nemškega predsedovanja. Tako je bil sprejet Akcijski načrt za zeleno gospodarstvo, 
sistem Podnebnih ciljev za Alpe 2050 ter 7. Poročilo o stanju Alp na temo obvladovanja tveganj 
naravnih nevarnosti. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada obravnavala Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa za leto 2018 
 
Predlog Poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 
leto 2018 je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o 
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 na podlagi 
poročil resornih ministrstev in drugih subjektov, ki so nosilci posameznih ukrepov in aktivnosti. 
 
Odbor direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 2022 je 
na 3. dopisni seji dne 15. maja 2019 obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju Resolucije o 
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2018 ter naložil Ministrstvu za 
infrastrukturo, da posreduje poročilo v obravnavo Vladi Republike Slovenije, slednja pa v 
nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada bo letno poročilo v nadaljnjo 
obravnavo podala Državnemu zboru Republike Slovenije, kjer bodo pripravili potrebne 
usmeritve ter konkretne naloge za učinkovitejšo izvedbo ukrepov. 

 
Za dosego ciljev na področju varnosti cestnega prometa je potreben celostni in integralni pristop 
na politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni. Pri tem so prednostne naloge in cilji določeni z 
Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa 2013–2022 in obdobnimi načrti, ki 
natančno opredeljujejo nacionalni program in so sistematična podpora trajnostnemu in 
celostnemu razvoju na področju varnosti cestnega prometa. 
 
Glede na ugotovitve poročila je treba poudariti sistemske premike za izboljšanje prometne 
varnosti, ki bodo dolgoročno uravnotežili to področje ne glede na gospodarske, družbene in 
politične vplive. V zvezi s tem je torej treba izluščiti osrednje preboje na področju zagotavljanja 
večje varnosti v cestnem prometu, ki jih bosta uskladila Odbor direktorjev in Medresorska 
delovna skupina. 
 
Med vidiki izboljševanja prometne varnosti so nadgradnja in intenzivnejše izvajanje prometne 
vzgoje na vseh ravneh izobraževanja. To med drugim pomeni opredelitev statusa 
koordinatorjev prometne vzgoje na šolah, obveznost načrtov šolskih poti, opredelitev obveznih 
vsebin v šolskem kurikulumu kot nadgradnja obstoječih ciljev, s poudarkom na tretji triadi OŠ in 

srednjih šolah. Med vidike sodijo tudi umestitev zdravja kot integralnega dela prometne varnosti 

(npr. večji nadzor nad osebnimi zdravniki; Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem 
premiku); okrepitev sistemskega upravljanja nevarnih cestnih odsekov (določitev nevarnih 
cestnih odsekov z visoko stopnjo tveganja za prometne nesreče in priprava letnih načrtov za 
sanacijo »črnih točk« ter sanacija teh na osnovi strokovne presoje varnosti cest; DARS, DRSI in 
lokalne skupnosti [s pomočjo tehničnih komisij, presojevalcev varnosti cest in ustanov znanja] 
so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku, ki ima tudi finančne posledice); okrepitev 
področja nadzora (povečanje števila policistov na cestah, povečanje števila radarjev, 
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vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, spodbujanje uporabe prikazovalnikov hitrosti ter 
drugih preventivnih prometnih in infrastrukturnih ukrepov za umirjanje hitrosti, nameščanje 
stacionarnih radarjev na bolj problematičnih odsekih zaradi hitrosti in števila prometnih nesreč; 
policija, DARS, DRSI in lokalne skupnosti z redarstvi [inšpektorati] so osrednji sodelujoči pri tem 
sistemskem premiku, ki ima tudi finančne posledice). 
 
Za doseganje končnega števila – ne več kot 70 mrtvih ali 35 mrtvih na milijon prebivalcev – bo v 
naslednjih letih najprej treba upoštevati cilje, ki so določeni za vsako leto posebej. Če želimo 
doseči zastavljeni cilj, bo treba po letu 2011 do leta 2022 v povprečju zmanjšati število umrlih za 
od šest do sedem udeležencev na leto.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Odboru za 
ribištvo za vzhodni srednji Atlantik  
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba zavzeti v imenu 
Evropske unije v Odboru za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik.  
 
Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta, ki pa ne zadeva slovenskega ribištva, saj 
slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.  
 
Evropska unija je tako kot Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija 
članica Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), ki je posvetovalni tehnični in 
regionalni organ za ribištvo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Glavne naloge 
odbora so spodbujanje in usklajevanje znanstvenih raziskav, upravljanja in dejavnosti, 
povezanih z ohranjanjem in upravljanjem živih morskih virov na območju pod njegovo 
pristojnostjo.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Komisiji za 
ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku  
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije 
zastopa v Komisiji za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku.  
 
Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta, ki pa ne zadeva slovenskega ribištva, saj 
slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.  
 
Evropska unija je tako kot Francija, Nizozemska, Španija in  Združeno Kraljestvo članica 
Odbora za ribištvo za zahodni srednji Atlantik (WECAFC), ki je posvetovalni tehnični in 
regionalni organ za ribištvo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Glavne naloge 
odbora so spodbujanje in  usklajevanje znanstvenih raziskav, upravljanja in dejavnosti, 
povezanih z ohranjanjem in upravljanjem živih morskih virov na območju pod njegovo 
pristojnostjo 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Mednarodnem 
svetu za sladkor glede podaljšanja Mednarodnega sporazuma o sladkorju  
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske 
unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o 
sladkorju iz leta 1992. Republika Slovenija je preučila predlog sklepa Sveta in mu ne namerava 
nasprotovati.  
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Cilj Sporazuma je zagotoviti okrepljeno mednarodno sodelovanje v zvezi s sladkorjem na 
svetovnih trgih in povezanimi vprašanji ter oblikovati forum za medvladna posvetovanja o 
sladkorju. Sporazum je bil prvotno sklenjen za obdobje treh let in se je od takrat redno 
podaljševal vsaki dve leti. Tokratno podaljšanje Sporazuma bo zajemalo obdobje od 1. januarja 
2020 do 31. decembra 2021.  
 
Pred odločitvijo o podaljšanju Sporazuma bo Mednarodni svet za sladkor na 55. zasedanju 
glasoval tudi o predlogu za spremembo Sporazuma, ki ga je predložila Unija.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Izvedbeni program sodelovanja v kulturi in izobraževanju med Republiko Slovenijo in 
Italijansko republiko 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Izvedbenega programa 
sodelovanja v kulturi in izobraževanju med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 
2019-2021. 
 
Predlog Izvedbenega programa zajema klasična področja sodelovanja: sodelovanje s 
slovensko manjšino v Italiji in italijansko narodno skupnost v Sloveniji, izobraževanje, 
štipendiranje, kultura in umetnost, sodelovanje na področju medijev in radio-televizije, 
izmenjava mladih, šport itd. V programu so prizadevanja za sodelovanje v letih od 2019 do 
2021 usmerjena v tri področja: filmsko koprodukcijo, oblikovanje in kreativne industrije.  
 
Republika Slovenija in Italijanska republika poudarjata interes za aktivno sodelovanje, ki bo 
pospešilo kulturno življenje, še posebej izobraževanje in medijsko dejavnost pripadnikov 
narodnih manjšin v obeh državah. Izražata namen podpirati splošno sodelovanje na vseh 
ravneh izobraževanja - od vzgojno-varstvenih do osnovnošolskih, srednješolskih in 
visokošolskih zavodov, ter pri tem posebej izpostavljata poučevanje jezikov. Izpostavljata tudi 
pomen delovanja kulturnih inštitutov, spodbujanja likovne umetnosti in arhitekture, oblikovanja, 
intermedijske dejavnosti in kreativnih industrij, gledališča in plesa, filma in avdiovizualnega 
sektorja, glasbe, festivalov, praznovanj in kulturnih dogodkov, varstva kulturne dediščine in 
kulturne krajine, sodelovanja na področju arhivov ter knjižnic, založništva, književnosti ter 
spoštovanja avtorskih in sorodnih pravic. Hkrati izražata podporo sodelovanju na področju 
medijev in radiotelevizije, izmenjavi mladih in športu, ter opozarjata na priložnosti sodelovanja v 
večstranskih organizacijah in drugih forumih. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom izjave o sodelovanju med poveljstvi 
mornaric držav, članic regionalne Jadransko-jonske pobude (ADRION) 
 
Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Izjave o sodelovanju med 
Ministrstvom za obrambo Republike Albanije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, 
Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike, Ministrstvom za obrambo Italijanske 
republike, Ministrstvom za obrambo Črne gore in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije 
o sodelovanju med zadevnimi mornaricami pri razvoju in uporabi alternativnih goriv.  
 
Izjava o sodelovanju ureja način sodelovanja in usklajevanja med poveljstvi mornaric držav 
udeleženk, članic regionalne Jadransko-jonske pobude (ADRION), na področju raziskav in 
uporabe alternativnih goriv. 
 
Jadransko-jonska pobuda (ADRION) je bila ustanovljena s podpisom Anconske deklaracije, 
sprejete na Konferenci za razvoj in varnost v Jadranskem in Jonskem morju maja 2000, in 
danes združuje prizadevanja devetih držav članic (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, 
Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija) za krepitev regionalnega 
sodelovanja, spodbujanje politične in gospodarske stabilnosti regije ter njenega trajnostnega 
razvoja. 
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Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Seznanitev s poročilom o delovanju komisije UNESCO 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO v 
obdobju 2017-2018. 
 
Na zasedanju generalni konferenci UNESCO novembra 2017 je bila Slovenija izvoljena v svet 
mednarodnega urada za izobraževanje (International Bureau of Education = IBE), dr. Jernej 
Pikalo, ki se je udeležil 67. seje IBE (Ženeva, 6. in 7. decembra) in v medvladni svet 
mednarodnega programa za hidrološke študije (International Hydrological Programme = IHP) 
(dr. Mitja Brilly). V letih 2017 in 2018 je slovenska delegacija sodelovala na vseh 4 zasedanjih 
izvršilnega odbora UNESCO in vseh zasedanjih pripravljalne skupine za IO UNESCO.  
 
Osrednja tema slovenskega članstva v IO UNESCO so prosto dostopni izobraževalni viri (Open 
Educational Resources = OER). V procesu priprave Priporočila UNESCO o OER, ki bo sprejeto 
na generalni konferenci novembra 2019, je Slovenija od vsega začetka odigrala vodilno vlogo. 
 
Septembra 2017 je v  Cankarjevem domu v Ljubljani je od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. 
svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih (2nd World Open Educational 
Resources (OER) Congress), ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
skupaj z UNESCO. Vodja organizacijskega odbora na strani RS je bil Gašper Hrastelj, Urad za 
UNESCO. Kongresa se je udeležilo več kot 500 udeležencev iz 100 držav, med njimi 14 
ministrov za izobraževanje oz. visoko šolstvo. Kongres je sprejel t.i. Ljubljanski akcijski načrt 
(Ljubljana OER Action Plan) ter posebno ministrsko izjavo. 
 
V zadnjem letu mandata v IO UNESCO (2019) se Slovenija zavzema posebej za ustanovitev 
mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO 
(International Research Center on Artificial Intelligence under the Auspices of UNESCO). 
Odločitev bo prav tako sprejeta na generalni konferenci 2019. 
 
Posebno pozornost je SNKU v obdobju 2017 – 2018 posvetila delovanju Mladinske platforme 
kot neformalne mreže mladih. 2017 je UMP nadalje krepila medij Promocija in nadgrajevanje 
spletnega medija »pOZNavalec« in pripravila nadgradnjo portala »Skupaj močnejši«. UMP je v 
sodelovanju s SNKU organizirala srečanje 20 mladih predstavnikov iz kar 17 evropskih držav 
12. in 13. oktobra 2017 v Ljubljani. Mladi udeleženci so razpravljali o aktivni vlogi mladih, zlasti 
o pomenu vključevanja mladih v programe UNESCO. UMP je tudi izvedla 13 delavnic po 
slovenskih osnovnih in srednjih UNESCO šolah, na katerih so učenci pridobivali nova znanja s 
področja globalnih izzivov in aktivnega državljanstva. Do sredine junija 2018 je UMP uspešno 
zaključila vse planirane aktivnosti v sklopu pilotskega projekta »Mi in Planet«, ki so ga izvajali 
na OŠ Spodnja Idrija. Predstavniki UMP so se aktivno udeležili UNESCO Partnerskega foruma 
meseca septembra v Parizu ter Akademije o UNESCO designacijah in trajnostnem razvoju v 
Torinu in Milanu v Italiji.   
 
Urad za UNESCO je tudi 2017 in 2018 aktivno spremljal in sodeloval pri dejavnostih vseh treh 
slovenskih UNESCO kateder: UNESCO katedra za krasoslovje (Univerza v Novi Gorici / ZRC 
SAZU Institut za raziskovanje krasa), UNESCO katedra odprtih tehnologij za prosto dostopne 
učne vire in odprto učenje (Inštitut Jožef Stefan) in UNESCO katedre o zmanjševanju tveganj 
ob vodnih ujmah (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani). 
 
L'Oréal Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta v okviru 11. nacionalnega 
programa Za ženske v znanosti s štipendijami ponovno nagradila tri mlade slovenske 
raziskovalke. Dobitnice štipendij v letu 2017 v višini 5.000 evrov so postale biokemičarka Maja 
Marušič, farmacevtka Špela Zupančič in sintezna biologinja Tina Lebar. Slavnostna podelitev je 
bila 16. februarja v Atriju ZRC SAZU. 15. marca 2018 so mlade slovenske raziskovalke že 12. 
zapored prejele nacionalne štipendije L'Oréal-UNESCO „Za ženske v znanosti“ s slovesnostjo v 
Raziskovalnem središču Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prejemnice v letu 2018 so 
bile: Gabrijela Horvat, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UM; Erika Jež, Biotehniška 
fakulteta, UL; Tea Lenarčič, Kemijski inštitut. 
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Med 19. in 24. marcem 2018 je v Geoparku Karavanke potekal 41. sestanek koordinacijskega 
komiteja EGN, katerega se je udeležilo preko 120 delegatov iz 23 držav. Za udeležence je bila 
organizirana tudi celodnevna ekskurzija, z ogledom izbranih znamenitosti Geoparka Karavanke. 
Za vso zainteresirano javnost pa so v sklopu dogodka bili izvedeni GEOsejem, na katerem so 
se predstavljale evropske države z UNESCO Globalnimi Geoparki, »Odprta razprava«, s 
predstavitvami EGN in vseh 4 čezmejnih geoparkov ter novinarska konferenca. 
 
Na letni konferenci UNESCO programa „Človek in biosfera“ (MAB) je bilo 25. julija 2018 
razglašeno biosferno območje Mura, ki je zaradi izjemnega naravnega bogastva reke Mure in 
bogate kulturne in zgodovinske dediščine območja postalo četrto biosferno območje v Sloveniji. 
Odbor za svetovno dediščino je 7. julija na zasedanju na Poljskem na UNESCO Seznam 
svetovne dediščine na podlagi transnacionalne razširitvene nominacije »Prvinski bukovi gozdovi 
Karpatov in drugih regij Evrope« uvrstil tudi gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik-
Ždrocle. Za Slovenijo je to drugi vpis na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine. 

 
UNESCO Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na zasedanju na otoku 
Jeju v Južni Koreji v četrtek 7. decembra 2017 uvrstil Obhode kurentov na UNESCO 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva kot drugi slovenski vpis na 
omenjeni seznam. Do konca leta 2017 je bilo v register nesnovne kulturne dediščine vpisanih 
61 enot in 173 nosilcev, od tega v letu 2017 5 enot in 16 nosilcev. Skupaj je v register vpisanih 
šest mojstrovin. 
 
Na 13. zasedanju Medvladnega odbora Konvencije za nesnovno kulturno dediščino, ki je 
potekalo od 26.11.-1.12., Port Louis, Republika Mavricij, sta bili na Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine vpisani slovenska enota Klekljanje čipk v Sloveniji in 
večnacionalna enota Umetnost suhozidne gradnje, znanje in tehnike, pri kateri je skupaj s 
Slovenijo sodelovalo osem držav. Zasedanja sta se udeležili Špela Spanžel, MK; Tanja 
Roženbergar, Slovenski etnografski muzej; Mojca Ferle, Muzej in galerije mesta Ljubljana – 
Mestni muzej; Mirjam Gnezda Bogataj, Mestni muzej Idrija; Eda Belingar, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije – OE Nova Gorica. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s podatki Karitasa  
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča v zvezi s podatki 
Karitasa.  
 
Vlada RS pojasnjuje, da Zakon o matičnem registru v 4. členu določa, da se v matični register 
za državljane Republike Slovenije vpisujejo sledeči podatki o rojstvu: priimek in ime, spol, dan, 
mesec, leto, ura in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO; podatki o otrokovih starših: priimek in ime, 
EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča. Za tujce se v matični register vpisujejo vsi 
podatki o rojstvu, razen podatka o državljanstvu. V matičnem registru se osebni podatki zbirajo 
in nadalje obdelujejo za ugotavljanje, urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti državljanov 
Republike Slovenije in tujcev, za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih ter za druge 
zakonite namene.  
 
Ob tem Vlada RS dodaja, da so do posredovanja podatkov iz matičnega registra upravičeni 
uporabniki, ki podatke potrebujejo za vzdrževanje registrov in evidenc iz svojega delovnega 
področja, če so za pridobitev teh podatkov pooblaščeni z zakonom. 31. člen zakona pa določa, 
da se podatki iz matičnega registra lahko uporabljajo tudi za povezovanje s podatki centralnega 
registra prebivalstva in s podatki iz drugih evidenc, ki jih vodi pristojni organ, če je za to 
pooblaščen z zakonom. 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/skofja-loka-passion-play-01203
http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/skofja-loka-passion-play-01203
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Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za 
prevoz na delo in z dela 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi s povračilom 
stroškov za prevoz na delo in z dela in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.  
 
Vlada uvodoma poudarja, da Zakon o delovnih razmerjih določa, katere stroške v zvezi z delom 
mora delodajalec povrniti delavcu, če mu nastanejo v zvezi z delom, določa pravico do 
povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Določitev same višine povračila stroškov ter 
pogojev za povračilo teh prepušča ureditvi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Sicer pa 
zakon v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo in z dela ureja vprašanje glede 
naknadnega povečanja teh stroškov, s tem ko določa, da je delavec do povračila naknadno 
povečanega stroška, ki je nastal na njegovi strani, upravičen le, če tako določa kolektivna 
pogodba na ravni dejavnosti ali če delodajalec soglaša, da mu bo plačeval višje stroške.Vlada 
RS poudarja, da je bil zakon sprejet po predhodnem usklajenem dogovoru zakonskih rešitev 
(med katere so bila vključena tudi vprašanja glede povračila stroškov v zvezi z delom) s 
socialnimi partnerji.   
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s cenami 
vrtcev  
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s cenami vrtcev 
in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Vlada pojasnjuje, da Zakon o vrtcih v 30. členu določa, da cene programov v javnih vrtcih, 
predlaga vrtec, skupaj z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. Ceno programa določi 
pristojni organ občine ustanoviteljice. Pravilnik o metodologiji  za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in novele; v nadaljevanju: pravilnik) 
določa metodologijo, po kateri  se določajo elementi za oblikovanje cen programov v javnih 
vrtcih, kot jih določa 28. člen Zakona o vrtcih. Občina, ustanoviteljica javnega vrtca sprejme 
sklep, v katerem določi cene programov. Cena programa, v katerega je otrok vključen  je 
osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije 
občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče.   
 
Plačilo staršev določi z odločbo center za socialno delo, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
razrede (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Največ, kar plačajo starši je 77 % cene 
programa (ostalih 33 % do polne cene plača občina,  kjer imajo starši in otroci stalno 
prebivališče).  Starši, ki imajo v vrtec  hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 
otroka 30 % plačila, določenega z odločbo, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so 
plačila oproščeni in se v višini razlike do znižanega plačila vrtca, zagotavljajo iz državnega 
proračuna. 
 
Viri, iz katerih se krijejo cene programov vrtcev so torej občinski proračun, državni proračun in 
plačila staršev. Višina sredstev, ki jih vrtec na letni ravni prejme iz posameznega vira je 
razvidna iz zaključnega računa posameznega vrtca. V povprečju vrtci prejmejo iz občinskih 
proračunov 62  % sredstev, od staršev cca 32 % in 6  % sredstev iz državnega proračuna. Če je 
občina ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake 
programe, ki veljajo za vse vrtce kot osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno 
programa in plačilom staršev (tretji odstavek 28. člena Zakona o vrtcih). 
 
Elementi za oblikovanje cen programov so stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški 
živil za otroke (28. člen Zakona o vrtcih). Kot že povedano, metodologijo, po kateri se določajo 
splošni elementi za oblikovanje cen programov, v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa 
pravilnik, ki v 2. členu določa, da vrtci oblikujejo več vrst cen programov, skladno z vrstami 
oddelkov, ki se organizirajo v tekočem šolskem letu. Tako imajo vrtci določene cene za oddelke 
prvega starostnega obdobja, oddelke drugega starostnega obdobja, razvojne oddelke ter 
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oddelke vzgojno-varstvenih družin, lahko pa oblikujejo tudi cene programa za oddelke, v katere 
so vključeni otroci stari tri do štiri leta oziroma ceno za kombinirani oddelek.  
 
Razlogi za razlike med cenami za istovrstne programe pa izhajajo iz naslednjih objektivnih 
vzrokov: 

− Uporaba različnih normativov pri izračunu cen programov, saj lahko vrtec oblikuje oddelke v 
skladu z zakonom določenim normativom števila otrok v oddelkih ali pa občina sprejme 
sklep, da število otrok v oddelku poveča še za dva otroka; normativno število otrok, ki se 
uporablja za preračun stroškov se tako med vrtci razlikuje;  

− Število homogenih in heterogenih oddelkov v posameznem starostnem obdobju (normativi 
se med seboj razlikujejo); 

− Razlike v kadrovski zasedbi, ki izhajajo iz dolžine delovne dobe zaposlenih, števila 
napredovanj zaposlenih strokovnih delavcev v nazive in števila napredovanj zaposlenih v 
plačne razrede; 

− Obdobje veljavnosti cen oz. datum zadnje določitve cene; 

− Organizacija prehrane (lastne kuhinje vrtcev so praviloma najcenejše). 
 
Cene programov vrtcev se razhajajo tudi zato, ker so nekatere vrste stroškov iz cene programa 
izločene in jih občine vrtcem zagotavljajo mimo cene.  
 
Po podatkih iz evidence CEUVIZ je imelo na dan 15. 5. 2019 brezplačni vrtec 2.445 otrok, ki 
imajo z odločbo zaradi slabega dohodkovnega položaja družine določeno, da so oproščeni 
plačila za vrtec.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pridobivanjem 
podatkov iz uradnih evidenc v upravnih zadevah 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi s 
pridobivanjem podatkov iz uradnih evidenc v upravnih zadevah in ga pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije.  
 
Po ZUP organ od stranke ne sme zahtevati, da predloži podatke, ki so potrebni za odločitev v 
upravni zadevi, če se ti nahajajo v uradnih evidencah državnih organov, organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki so vzpostavljene z zakonom ali drugim 
predpisom. Splošno pravilo, ki izhaja iz ZUP, nalaga obveznost organu da si v postopku po 
uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni prepoved, da bi tovrstne 
podatke zahteval od strank. Nasprotno ravnanje bi bilo protipravno in bi se kot tako odrazilo v 
morebitnem pritožbenem in sodnem postopku. 
 
Organ ne more samovoljno presojati, ali bo podatke pridobil sam oziroma po uradni dolžnosti, 
ali jih bo zahteval od stranke. Zakonsko vzpostavljena obveznost je jasna in nedvoumna. Na 
dolžno postopanje organa lahko vpliva zgolj stranka, če prepove pridobivanje osebnih podatkov, 
ki mora v takem primeru podatke pridobiti sama in jih posredovati organu. Ob odsotnosti izrecne 
prepovedi stranke, mora organ slediti zakonskim pravilom, sicer je njegova odločitev lahko 
nezakonita. 
 
 Na to ne more vplivati dejstvo, da bi stranka podatke morebiti lahko pridobila hitreje kot organ 
(če ni mogoč neposredni vpogled v uradno evidenco, se podatki pisno zahtevajo od organa, ki 
vodi evidenco, ta pa mora odgovoriti v 15 dneh).  
 
Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti temelji na izhodišču, da oblast s 
podatki, ki so potrebni za odločitev v upravni zadevi, razpolaga, zato jih stranki ni potrebno 
ponovno pošiljati. To velja za vse podatke, ki vplivajo na ugotovitev dejanskega stanja 
posamične in konkretne upravne zadeve, zato jih organi ne bi smeli zahtevati v obrazcih vlog 
niti v pozivih k odpravi formalnih pomanjkljivosti ali pozivih k predložitvi dokazil.  
 



 

 15 

Vendar je ob tem nujno zavedanje, da je za pridobivanje podatkov oziroma vodenje upravnih 
postopkov treba zadostiti minimalnim zahtevam po identifikaciji stranke. Ta ne more biti 
predmet ugotavljanja podatkov v uradnih evidencah. V ta namen mora zahteva stranke za 
pridobitev pravice ali pravne koristi vsebovati (med drugim) najmanj podatke o osebnem imenu 
in naslovu stranke, lahko pa se v ta namen zahteva tudi navedba uradno dodeljene 
identifikacijske številke.  
 
Zahtevanje navajanja EMŠO ali davčne številke v vlogi je po ZUP dopustna. Omenjena 
identifikacijska številka se lahko zahteva, če se uporablja kot povezovalni dokument za 
neposredni dostop do podatkov v uradni evidenci. Kolikor organ identifikacijske številke ne 
potrebuje za neposredni dostop do uradne evidence, je njeno zahtevanje lahko protipravno.  
 
Znotraj upravnega postopka pravno sistemsko ni smiselno niti primerno, da bi se za opustitev 
procesne obveznosti izrekala globa, ki je lastna prekrškovnemu postopku. Takšna opustitev ima 
lahko znake kršitve delovnopravnih obveznosti, na katere mora sicer paziti predstojnik organa. 
Ker je vsak organ podvržen hierarhični kontroli višjega organa, sistematične kršitve procesnih 
pravil lahko vplivajo tudi na položaj predstojnika organa. V primeru kršitev procesih pravil se 
stranka lahko obrne tudi na Inšpektorat za javni sektor, ki izvaja nadzor nad spoštovanjem pravil 
upravnega postopka, a je treba opozoriti, da tudi specializirani nadzorni organ nima pristojnosti, 
da bi neposredno vplival na odločitev, s svojimi pristojnostmi lahko vpliva na pravno skladnost 
bodočih ravnanj v istovrstnih primerih.  
 
Ministrstvo za javno upravo, ki je sistemsko pristojno za dajanje pojasnil k posameznim 
določbam ZUP, niti Inšpektorat za javni sektor, ki nadzira izvrševanje pravil upravnega 
postopka, glede na vprašanja organov ali drugi subjektov (fizičnih ali pravnih oseb) in pobud za 
nadzor, obravnavanega ne prepoznavata kot sistemski problem, ki bi narekoval zakonodajne 
posege.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
centralnimi pečmi na lesno gorivo. 
 
Vlada v odgovoru med drugim navaja, da dimnikarji in dimnikarske službe ravnajo v skladu s  
trenutno veljavno zakonodajo. Program porabe sredstev Sklada za podnebnega sklada za leto 
2019 predvideva približno 148 mio EUR za namen zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Za 
namen zamenjave starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s 
toplotnimi črpalkami je s pogodbo med Ministrstvom za okolje in prostor in Eko skladom 
namenjenih v letu 2019 približno 31,8 mio EUR. Višina subvencije za omenjeno aktivnost se 
giblje med 20 in 60 % stroška naložbe oz. doseže celo 100 % za socialno šibke občane. 
 
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dimnikarskih storitvah in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
izvaja več inšpekcij. Glavnina nadzora sodi v pristojnost Inšpekcije za okolje in naravo. 
Inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  opravlja inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na zmanjšano varstvo pred požarom in s tem 
povezano odpravo pomanjkljivosti.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z gnečo na štajerski avtocesti 
 
Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Lidija Ivanuša je Vladi Republike Slovenije 
posredovala poslansko vprašanje v zvezi z gnečo na štajerski avtocesti. Zanima jo predvsem, 
kakšni ukrepi so predvideni proti gneči in kdaj se bo stanje izboljšalo, predvsem v zvezi s 
tovornim prometom. 
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Vlada poslanki odgovarja, da  zastoji ne nastajajo samo  na štajerski avtocesti, ampak tudi na 
večjem delu primorske avtoceste, delno tudi na  gorenjski (Vodice–Ljubljana) in dolenjski 
avtocesti (Grosuplje–Ljubljana). So posledica stalne rasti prometnih obremenitev, ki jih beležimo 
v zadnjih letih. Začasen upad prometa, ki je bil posledica  gospodarske krize, je zastoje le delno 
zmanjšal. Po letu 2015 smo priča intenzivnemu povečevanju prometnih obremenitev. Ob 
navedenem so vzrok, da ima avtocestni odsek Krtina-Domžale v jutranji konici preseženo 
kapaciteto, tudi priključki Krtina, Domžale in Šentjakob, kjer vključevanje vozil na avtocesto v 
jutranji konici moti prometni tok iz smeri Maribora. Stanje stalno spremlja družba DARS, kot 
upravljavec avtocestnega omrežja, in o tem v realnem času poroča voznikom preko Prometno 
informacijskega centra in aplikacije DARS PROMET +. Voznikom priporoča, da potovanja 
prilagodijo in se izognejo konicam. Prav tako DARS postavlja dodatne spremenljive znake, s 
katerimi bo znižal hitrost na tem odseku. Opažamo namreč, da zastoj nastaja ravno zaradi 
neprilagojene hitrosti in neprimerne varnostne razdalje vozil, ki ne prilagajajo vožnje stanju na 
cesti. 
  
Povprečno se dnevno vozi po avtocestah na izpostavljenih odsekih med 5.000 in 7.000 vozil. 
Rast tovornega prometa v zadnjih treh letih je v povprečju 4-5% letno in se ne zmanjšuje.  
 
Prometne obremenitve na posameznih avtocestnih odsekih so posledica tako mednarodnih 
prometnih tokov, kakor tudi prometa med večjimi središči v Sloveniji. Štajerska avtocesta ima 
tako velik delež tovornih  vozil, ki vozijo na relaciji med vzhodno Evropo in sredozemskimi 
državami. Ta koridor je prometno postal vse bolj pomemben po vstopu Republike Slovenije v 
Schengensko območje in od leta 2007 beleži stalno prometno rast, razen v času gospodarske 
krize. V okviru domačega prometa pa je na tem cestnem odseku velik delež prometnih 
obremenitev posledica dnevnih migracij prebivalcev, ki se na delo vozijo v Ljubljano. Koridor 
Obrežje- Karavanke še ni tako obremenjen, ker koridor še ni atraktiven za prevoznike, se pa na 
njem promet rahlo povečuje. Glede na dosedanje izkušnje zmanjšanja prometa tovornih vozil 
ne pričakujemo, razen ob gospodarski krizi, ali pa po uvedbi obsežnejših alternativnih možnosti 
prevoza, kar pa tudi ni mogoče realizirati v kratkem časovnem obdobju.  
  
Poslanko med drugim zanima, ali tovorna vozila smejo prehitevati po prehitevalnem pasu 
avtoceste. Trenutna prometna ureditev načeloma omogoča prehitevanje tovornih vozil. Zakon 
določa, da »na avtocesti in hitri cesti, ki ima tri ali več prometnih pasov za promet vozil v eni 
smeri, smejo vozniki tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki 
vozil in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po dveh prometnih pasovih, ki sta na desni strani 
smernega vozišča. Vozniki tovornih vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na 
delih, kjer to ni prepovedano s prometno signalizacijo.« Na območjih, kjer avtocestna trasa 
poteka po objektih, kot so  predori, mostovi, viadukti, in v bližini čelnih cestninskih postaj, ki so v 
fazi rušitev, je s prometno signalizacijo določena prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila.  
  
Ministrstvo za infrastrukturo je na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pobudo za 
prostorsko umestitev ukrepov za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih 
avtocest. Zaradi dolgotrajnih postopkov sprejemanja prostorskih aktov, ki so podlaga za ukrepe 
na avtocestnem omrežju, se proučuje tudi možnost občasne uporabe odstavnih pasov (v času 
prometnih konic) ali spremenjene prometne ureditve posameznih avtocestnih odsekov, ki bi 
imela za posledico trajnejšo ureditev 6-pasovne avtoceste, za kar bi uporabili tudi odstavni pas, 
le tega pa nadomestili z odstavnimi nišami. Za obe varianti je trenutno v izdelavi študija, ki bo 
pokazala, ali bodo imeli predlagani ukrepi pozitiven vpliv na zmanjšanje zastojev.  
  
Problematika zastojev v jutranji prometni konici je prisotna na vseh štirih vpadnih avtocestah 
proti Ljubljani. Ob tem želimo dodati, da je bil 15.11.2017 v Državnem svetu Republike 
Slovenije organiziran posvet, na katerem je bila ta problematika podrobneje obravnavana.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožefa Horvata  
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z določitvijo 
konzularnega območja Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v 
Lendavi.  
 
Dunajska konvencija o konzularnih odnosih (1963, v nadaljevanju DKKO) v 4. členu določa, da 
sedež konzulata, njegovo vrsto in njegovo konzularno območje določi država pošiljateljica s 
predhodnim soglasjem države sprejemnice. 
 
Vlada je na predlog Ministrstva za zunanje zadeve 9. junija 2016 podprla pobudo madžarske 
strani za odprtje Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi 
in s konzularnim območjem, ki obsega občine  Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik/Dobronak, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, 
Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, 
Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, 
Veržej, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kungota, Lenart, 
Maribor, Markovci, Ormož, Pesnica, Ptuj, Selnica ob Dravi, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi, pri čemer je 
pristojni sektor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije upošteval povečano 
dinamiko odnosov in intenzivnejše sodelovanje med državama na obeh straneh meje kakor tudi 
med manjšinama v zadnjih letih.  
 
Naloge konzulatov so definirane v 5. členu DKKO in med drugim vključujejo spodbujanje 
razvoja trgovinskega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja med državo 
pošiljateljico in državo sprejemnico, iz česar izhaja tudi interes za temu ustrezno določitev 
konzularnega območja, v primeru Generalnega konzulata Madžarske v Lendavi tako širše od 
območja, na katerem živi madžarska narodna skupnost.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Vlada odgovorila poslancu Trčku 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z 
možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade in ga posreduje Državnemu zboru.  
 
Poslanec vlado sprašuje, zakaj še ni uvedla nazaj magnetogramov sej vlade, kdaj bo to storila 
in v kateri tehnični obliki ter kako bodo magnetogrami javno dostopni. 
 
Vlada v odgovoru uvodoma pojasnjuje, da magnetogrami sej vlade že pred odločitvijo, da se le-
teh ne snema več, niso bili javno dostopni. V skladu s Poslovnikom Vlade RS namreč 
dobesedni zapisi sej vlade (40.a člen) ter razprave članov in drugih udeleženih na sejah vlade 
(52. člen) niso dostopne javnosti. O sejah vlade se piše zapisnik, katerega vsebina so med 
drugim sklepi vlade, ki so javno objavljeni. Prav tako je javnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, dostopen tudi zapisnik seje vlade. 
 
S tedanjo odločitvijo o ukinitvi magnetogramov se je sledilo zahodnemu delu držav članic EU, 
vključno z Evropsko komisijo, kjer sej vlad ne snemajo, kljub temu pa o seji sestavijo zapisnik s 
podobno vsebino, kot to določa naš Poslovnik Vlade Republike Slovenije.  
 
Javnost dela vlade se zagotavlja z novinarskimi konferencami, objavami na svetovnem spletu in 
drugimi načini skladno z zakonom, ki ureja medije, in zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, ter sporočili, poslanimi po drugih informacijsko-telekomunikacijskih sredstvih. 
Vlada in predsednik vlade odgovarjata na vsa vprašanja, pobude in predloge praviloma preko 
ministrstev in vladnih služb. 
Za zagotavljanje javnosti dela vlade skrbi Urad vlade za komuniciranje. Po vsaki seji vlade Urad 
vlade za komuniciranje pripravi tudi sporočilo za javnost o vsebini sklepov, ki jih je vlada 

http://www.ukom.gov.si/slo/
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sprejela, in jih objavi na vladnem spletnem portalu. Predstavnik Urada za komuniciranje je tudi 
sicer ves čas prisoten na sejah vlade.  
Predsednik vlade, generalni sekretar in vladni predstavnik za odnose z javnostmi obveščajo 
javnost o delu in sprejetih odločitvah vlade. Ministri obveščajo javnost o tistih odločitvah vlade, 
ki spadajo v njihovo delovno področje. Po pooblastilu vlade ali ministrov lahko o sprejetih 
odločitvah s svojega delovnega področja obveščajo javnost tudi državni sekretarji in predstojniki 
vladnih služb. 
Kljub temu, da se dobesednih zapisov sej vlade ne piše, je javnost še vedno seznanjena z 
vsemi odločitvami vlade preko novinarskih konferenc in objav o njenih odločitvah na vladni 
spletni strani, tako kot doslej, s čimer se zagotavlja pravica iz drugega odstavka 39. člena 
Ustave. Delovanje vlade se v našem političnem sistemu presoja samo skozi končne odločitve 
vlade kot kolektivnega organa, izražene v njenih sklepih, in ne preko stališč njenih posameznih 
članov v razpravi. V tem se skriva glavni razlog, zakaj razprave na seji vlade niso dostopne 
javnosti. Vlada pa javnosti kljub temu ponuja raznovrstne možnosti seznanitve z njenim delom, 
s čimer je zagotovljena preglednost oziroma transparentnost njenega delovanja. 
 
O ponovni uvedbi magnetogramov se zaenkrat ne razmišlja. Ker gre za notranje delovanje 
vlade, ima namreč vlada diskrecijsko pravico odločiti, ali se bo dobesedne zapise pisalo ali ne.  
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Suzane Lep Šimenko v zvezi z uporabo 
slovenščine 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Suzane Lep Šimenko v zvezi z uporabo 
slovenščine v Republiki Sloveniji in ga pošlje v Državni zbor. 
 
Zakon o javni rabi slovenščine regulira status slovenščine na različnih področjih javne 
komunikacije, predvsem v odnosu do tujih jezikov, ne pa pravopisa in kakovosti jezika (pravilne 
rabe). Standardizacije jezika namreč ne opravljajo pravni akti, temveč jezikovni priročniki – 
slovnica, slovar in pravopis. 
Besede  v slovenskem jeziku imajo različen izvor. Večina je domačih, nastale so razvojno (npr. 
iz praslovanščine), druge pa so prevzete iz jezikov, s katerimi smo povezani zemljepisno 
oziroma kulturno. Tako domače kot prevzete slovenske besede imajo svoje mesto v 
referenčnem slovarju – Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Prvo izhodišče pri izbiri izraza ni 
odločitev med tujko in "slovenskim" izrazom, ampak uveljavljenost izraza v jezikovni rabi. 
Slednji moramo prisluhniti, saj se besede in naš odnos do njih (pričakovanja uporabnikov) 
sčasoma spreminjajo. Najbolj bistveni kriterij izbora ustreznice je ustaljenost rabe v relevantnih 
besedilih oz. zvrsti.  
Sicer pa si Ministrstvo za kulturo z najrazličnejšimi ukrepi in dejavnostmi prizadeva, da se na 
vseh področjih javne rabe slovenščini namenjata čim večja pozornost in skrb ter da se pomen 
njene ustrezne rabe ne bo zmanjševal, marveč krepil, in to od uradovalnega jezika do medijev 
in visokega šolstva, ter se bodo nadgrajevale jezikovne zmožnosti govorcev slovenskega jezika. 
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
 
 
Vlada odgovorila državnemu svetniku glede novogradnje Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec 
 
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z 
novogradnjo oziroma nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec. 
 
Prva faza investicije v novogradnjo, rekonstrukcijo in obnovo objektov Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec je bila z dokončanjem objekta C+C2 gradbeno in instalacijsko dokončana v 
novembru 2014 in z dobavami in montažami pohištvene, splošne in medicinske opreme za 
objekt C+C2 v prvih mesecih leta 2017 tudi v celoti zaključena. Tako so bile v dograjenem in 
obnovljenem objektu združene vse operacijske sobe v enoten operacijski blok, iz kirurško 
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ginekološkega bloka sta bila preseljena porodna soba in ginekološki porodni blok ter centralna 
sterilizacija. V pritličje in delno v drugo nadstropje je umeščen tudi urgentni center, ki je začel 
delovati januarja 2016. 
Skladno z dobavami in montažami pohištvene, splošne in medicinske opreme za objekt C+C2 
se je  decembra 2016 začelo s selitvami posameznih dejavnosti, selitve so se zaključile sredi 
aprila 2017, in sicer: 
- december 2016: preselitev pediatričnih ambulant in hospitala iz začasne lokacije v prizidku 

C1 na končno lokacijo v pritličje in prvo nadstropje objekta C+C2, 
- zadnje dni decembra 2016: preselitev ginekološko porodnega bloka in ambulant iz prostorov 

v kirurškem bloku v pritličje in prvo nadstropje prizidka C1 (po predhodni izselitvi pediatrije), 
- januar 2017: preselitev lekarne iz začasne lokacije v kleti C1 na končno lokacijo v kleti 

C+C2, 
- začetek marca 2017: preselitev centralne sterilizacije iz prostorov v kirurškem bloku v klet 

C+C2, 
- konec marca 2017: preselitev dialize iz začasnih prostorov centra intenzivne terapije (CIT) v 

drugem nadstopju C1 na končno lokacijo v kleti C1+C+C2 (po predhodni izselitvi lekarne), 
- 10. april 2017: preselitev celotne OP dejavnosti na končno lokacijo v drugem nadstropju 

C+C2, 
- 10. april 2017: preselitev porodnega bloka iz prostorov v kirurškem bloku na končno lokacijo 

v drugem nadstropju C1 (po predhodni izselitvi dermatologije in začasne OP dejavnosti), 
- 21. april 2017: v okviru zadnje selitve se je preselil center intenzivne terapije (CIT) iz 

prostorov v kirurškem bloku v drugo nadstopje C1 (po predhdni izselitvi dialize in namenski 
preureditvi prostorov). 
 

Vrednost investicije je znašala 38.725.234,09 eurov, od tega so bila za izvedbo investicije 
izplačana proračunska sredstva v višini 38.675.506,92 eurov. Po izvedenih dobavah in 
montažah pohištvene, splošne in medicinske opreme za objekt C+C2 je bil investicijski projekt v 
Načrtu razvojnih programov (NRP) zaključen. 
 
Država oziroma Ministrstvo za zdravje izvaja investicije v bolnišnične objekte na podlagi 
izkazanih potreb posameznega javnega zdravstvenega zavoda, katerega ustanovitelj je 
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: JZZ), po prioritetah, ki jih določi JZZ. Ministrstvo za 
zdravje se kot investitor, v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16), do prejetih investicijskih predlogov opredeli na podlagi prejete investicijske 
dokumentacije, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. Ministrstvo za zdravje za 
investicijo v zvezi z novogradnjo oziroma nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega 
bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec s strani Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ni prejelo 
niti informacije o višini sredstev, ki bi bila potrebna za izvedbo predmetne investicije. Ministrstvo 
za zdravje razpolaga z ocenjeno vrednostjo (celotne) investicije, ki izhaja iz investicijskega 
programa, izdelanega v septembru 2006 in znaša 47.686.531 eurov. Upoštevajoč končno 
vrednost izvedene 1. faze investicije, je na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije moč   
zaključiti, da znaša ocenjena vrednost 2. faze investicije 8.961.296,91 eurov. Glede na izkušnje 
iz načrtovanja in vodenja investicijski projektov v zdravstveno infrastrukturo in stanje na področju 
gradbeništva, upoštevajoč vsaj zadnji dve leti in tudi trend v bodoče, je potrebno ugotoviti, da je 
to nerealna ocena in da bi bilo potrebno 2. fazo investicije ponovno oceniti.  
 
Ministrstvo za zdravje v proračunu 2019 nima na voljo sredstev za  aktivnosti v zvezi s pripravo, 
načrtovanjem ali izvedbo 2. faze investicije, ki predstavlja novogradnjo oziroma nadomestno 
novogradnjo kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Prav tako za ta namen nima 
načrtovanih sredstev v naslednjem proračunskem obdobju 2020/2021.  
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. za poslovno leto 2018 in o 
delovanju Nadzornega sveta v letu 2018 
 

Vlada se je v vlogi skupščine seznanila z Letnim poročilom družbe 2TDK, Družba za 
razvoj projekta, d.o.o., za poslovno leto 2018, prav tako pa s sklepi nadzornega sveta 
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družbe, sprejetimi ob obravnavi in potrditvi letnega poročila družbe na 30. seji 
nadzornega sveta družbe dne 18. 4. 2019.  
 
Vlada je sklenila pokritje bilančne izgube po stanju na dan 31. 12. 2018  v višini 
611.385 EUR s pozitivnim izidom v prihodnjih obračunskih obdobjih. Bilančna izguba je 
sicer sestavljena iz prenesene izgube v višini 27.956 EUR in čiste izgube v letu 2018 v 
višini 583.429 EUR. Negativni izid  je pričakovan in razumljiv, saj v času izgradnje 
družba ne ustvarja lastnih prihodkov.   
 
Vlada je podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem 
letu 2018, pri čemer se zahtevki iz odgovornosti za škodo lahko uveljavljajo tudi proti 
osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Imenovala je tudi revizorsko družbo BDO 
Revizija d.o.o. kot revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna 
leta 2019, 2020 in 2021. Vlada je nazadnje tudi sprejela sklep, da Uprava družbe 
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., poskrbi za vpis v knjigo sklepov družbe. 
 
 
Vlada sprejela revidirano letno poročilo DUTB 
 
Vlada je sprejela revidirano Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) 2018 in 
podelila razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. 
 
Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank določa, da je za sprejetje letnega poročila Družbe 
za upravljanje terjatev bank pristojna vlada kot skupščina DUTB. DUTB je julija 2019 pripravila 
revidirano letno poročilo za leto 2018.  
 
Vlada kot skupščina DUTB je sprejela revidirano letno poročilo za leto 2018 ter podelila 
razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2018. Vlada je kot skupščina ugotovila, 
da znaša čisti dobiček poslovnega leta 2018 57.699.179 evrov, bilančni dobiček na dan 31. 
decembre 2018 pa 95.742.022 evrov. Vlada je kot skupščina sprejela sklep, da celotni bilančni 
dobiček v višini 95.742.022 evrov ostane nerazporejen. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 


