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Vlada potrdila Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 
2019 in 2020 s strani Ministrstva za obrambo 

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila Program sofinanciranja Ministrstva 
za obrambo  za investicije v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 v občinah Pivka, 
Ilirska Bistrica in Brežice, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. 
Sofinanciranje investicij za leto, ki ne bodo v predvidenem obsegu izvedene v letu 2019, se 
lahko prenese v leto 2020, s tem da mora Ministrstvo za obrambo v finančnem načrtu za leto 
2020 zagotoviti ustrezen obseg pravic porabe finančnih sredstev.  
Slovenska vojska v povezavi s koriščenjem večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot je 
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško 
Letališče Cerklje ob Krki, uporablja v večjem obsegu lokalno javno infrastrukturo na teh 
območjih. Z občinami na teh območjih ima Ministrstvo za obrambo sklenjene posebne 
dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne 
infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja Slovenska vojska.  
 
Predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen dogovor iz junija 2008 z občino Pivka do 
100.000 evrov letno, znaša 360.000 evrov za zapiranje obveznosti sofinanciranja za leta 2016, 
2017, 2018 in 2019, kar pomeni 90.000 evrov na letni ravni v 4-letnem obdobju. Poleg tega 
Ministrstvo za obrambo zapira obveznosti iz dogovora, sklenjenega v novembru 2007 (razen 
rekonstrukcije mostu), z vložkom 240.000 evrov. Sofinanciranje v skupni višini 600.000 evrov bo 
Ministrstvo za obrambo izvedlo v višini 300.000 evrov v letu 2019 in 300.000 evrov v letu 2020.  
 
Predviden obseg sofinanciranja glede na sklenjen dogovor z občino Ilirska Bistrica do 130.000 
evrov letno, znaša 300.000 evrov (100.000 evrov v letu 2019 in 200.000 evrov v letu 2020) za 
zapiranje obveznosti sofinanciranja za leta 2018, 2019, 2020 in 2021, kar pomeni 75.000 evrov 
na letni ravni v 4-letnem obdobju. 
 
Predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen dogovor z občino Brežice do 600.000 evrov 
letno, znaša 800.000 evrov (400.000 evrov v letu 2019 in 400.000 evrov v letu 2020) za 
zapiranje obveznosti sofinanciranja za leti 2019 in 2020, kar pomeni 400.000 evrov na letni 
ravni v 2-letnem obdobju. 
 
V občini Pivka se v letih 2019 in 2020 predvideva sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste LC 
135091 Zagorje – Bač in izgradnjo avtobusnega postajališča, ki je pogoj za normalno in varno 
funkcioniranje cestne infrastrukture do Osrednjega vadbišča Slovenske vojske Postojna 
(vadišče Poček in strelišče Bač) in je nujna za zagotavljanje prevoznosti ceste z vojaškimi vozili 
večjih gabaritov in s tem dostopnosti do vadišča Poček in strelišča Bač ter zagotovitev ustrezne 
varnosti v cestnem prometu. Poleg tega se bo financirala izgradnja avtobusnega postajališča, ki 
je, kot posledica rekonstrukcije ceste LC 135091, potrebno zaradi zagotavljanja varnosti v 
cestnem prometu.  
 
V občini Ilirska Bistrica se v letih  2019 in 2020 predvideva sofinanciranje obnova vodovoda 
Knežak – R. Obroba – na lokacij gasilski dom (GD) Knežak – Bač, ki je pogoj za normalno 
oskrbo tako s pitno vodo, kot vodo za potrebe zagotovitve varstva pred požarom na Osrednjem 
vadbišču Slovenske vojske Postojna (vadišče in strelišče Bač). Obstoječa trasa vodovoda, ki 
poteka od gasilskega doma v naselju Knežak do vasi Bač, ne zagotavlja več normalne oskrbe 
za potrebe pitne vode ter vode za potrebe zagotavljanja varstva pred požarom. S tem se tudi 
skrajša reakcijski čas pri gašenju požarov, kar je s stališča odzivnosti gašenja in s tem požarne 
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varnosti nujno potrebno. Ravno tako je zaradi neposredne bližine vadišča in strelišča Bač, 
prometna ureditev pločnika s cestno razsvetljavo na trasi vodovoda ob cesti Knežak – Bač 
nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu.  
 
V občini Brežice se v letih 2019 in 2020 predvideva sofinanciranje: 

- obnove lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici  - II. 
prioriteta,  

- ureditev križišča lokalnih cest LC 191141 in LC 024011 ter ostale cestne infrastrukture v 
naselju Črešnjice – I. prioriteta, 

- obnove odseka lokalne ceste LC 024060  Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 2000 m, 
- sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.   

 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
Vlada  se je seznanila z  izvajanjem Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za 
obdobje 2017–2018 in sprejela nov Akcijski načrt 2019-2020 
 
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta na 
področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 in sprejela Akcijski načrt na področju 
prepovedanih drog za obdobje 2019–2020.  
 
Prepovedane droge so problem v vseh družbah sveta, ki se soočajo z istimi izzivi, kaj narediti 
za zmanjšanje ponudbe prepovedanih drog in kako ukrepati, da do negativnih posledic rabe 
drog ne bi prišlo, vsaj ne v tolikšnem obsegu in s tolikšno škodo. Zato je akcijski načrt za 
obdobje 2019-2020 oblikovan na podlagi široke palete teoretičnega in empiričnega znanja in s 
ciljem, da se pojav prepovedanih drog v Sloveniji v prihodnjem obdobju bolj sistematično 
obvladuje in da se storijo novi potrebni koraki v smeri izboljšanja stanja na tem področju. 
 Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je Resolucija o Nacionalnem programu na 
področju prepovedanih drog za obdobje 2014–2020, katere krovni cilj je zmanjšati in omejiti 
škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog.  
 
Z nacionalnim programom in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in 
uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja 
povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt 
se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete ter strategije na področju socialnega varstva. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
Vlada sprejela sklep o sklenitvi novega aneksa k Pogodbi o izvajanju obvezne 
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem 
železniškem prometu  
 
Vlada Republike Slovenije je potrdila sklenitev tretjega aneksa z družbo SŽ – Potniški promet, 
d.o.o., k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem 
in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031. 
 
V skladu s pogodbo se parametri za posamezno leto, ki se spreminjajo na letni ravni, dogovorijo 
z aneksom za proračunsko obdobje, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Naročnik v predlogu aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe 
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 
2017 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: aneks št. 3 k pogodbi) določa vrednost in obseg storitev 
izvajalca obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem 
regijskem železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: OGJS), ki bodo predvidoma opravljene 
v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019.  
 
Sredstva za financiranje OGJS v skupni višini 50.000.000,00 evrov z DDV so načrtovana v 
proračunu Republike Slovenije. Na podlagi določil šestega odstavka 41. člena Uredbe o 
dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi 
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(Uradni list RS, št. 44/16 in 16/19) in Sklepa Vlade RS z dne 7.2.2019 je izvajalec oproščen 
plačila uporabnine za voznoredno obdobje 2018/2019 v delu, ki se nanaša na opravljanje 
obvezne gospodarske javne službe.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna 
 
Vlada je na dopisni seji prerazporedila proračunska sredstva, med drugim za potrebe projekta 
Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije 2021.     
 
Vlada je iz rezerve za stroške predsedovanja Svetu Evropske unije Ministrstvu za obrambo 
razporedila dobrih 39 tisoč, Ministrstvu za javno upravo pa dobrih 94 tisoč evrov. Sredstva bodo 
namenjena dodatnim kadrovskim okrepitvam za določen čas, za čas trajanja projekta 
»Predsedovanje RS Svetu EU 2021« v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za projekt 
predsedovanja. 
 
Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta je vlada za zagotavljanje sredstev za 
poravnavo pravdnih stroškov v finančni načrt Specializiranega državnega tožilstva 
prerazporedila 50 tisoč evrov. Specializirano državno tožilstvo je prejelo sodbe Višjega sodišča 
v Ljubljani, po kateri je dolžno poravnati pravdne stroške udeležencem postopka na podlagi 57. 
člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.  
 
Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za javno upravo prerazporedila približno 1,2 
milijona evrov za plačilo obveznosti iz naslova najemnin za poslovne prostore.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
V Načrt razvojnih programov 2019-2020 uvrščeni projekti Sanacija pragu – Majdičev log 
in Sistem evidenc hidrografije in vodnih zemljišč in FRISCO 2.3 –Gradbeni ukrepi na 
Dravi in Kolpi 
 
Vlada RS je v Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila projekta Sanacija pragu – Majdičev 
log in Sistem evidenc hidrografije in vodnih zemljišč. S sanacijo delno porušenega pragu se 
vzdržuje projektiran nivo varovanja pred poplavami ter omeji vplive škodljivega delovanja voda 
in erozijskih procesov na daljšem odseku. Varuje se območja industrijskega, trgovskega in 
poselitvenega območja na neposredni lokaciji pragu in dolvodno. S sanacijo delno porušenega 
objekta se omeji tudi vnos naplavin v akumulacijo HE Mavčiče, zagotovi ustrezno stabilnost 
gorvodnega pragu ter obrežnih zavarovanj gorvodno in dolvodno, ohranja in uravnava vodne 
količine reke Save. Z izvedbo nove ribje steze se bo zagotovila prehodnost za žive organizme. 
Vrednost projekta znaša okoli 358. 000,00 evrov (z DDV).  
 
Z vzpostavitvijo sistema za upravljanje evidenc hidrografije in vodnih zemljišč  pa bo 
omogočeno učinkovito in ažurno vodenje evidenc, ki so najpomembnejša sistemska 
podatkovna podlaga upravljanja z vodami. Celotna vrednost projekta znaša 3.630.000 evrov (z 
DDV).  
 
Projekt FRISCO2.3 je tretji gradbeni projekt iz paketa čezmejno usklajenih projektov »FRISCO« 
in sicer predstavlja izvedbo gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih 
Drave in Kolpe. V projektu kot partnerja nastopata Hrvatske vode iz Hrvaške kot vodilni partner 
in Direkcija RS za vode iz Slovenije kot projektni partner. Na reki Dravi bosta izvedena dva 
ukrepa in sicer izvedba rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike 
Slovenije in izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju 
Republike Hrvaške.Na reki Kolpi pa bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba zaščitnega zidu 
na levi brežini reke Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega 
zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.Celotna 
investicijska vrednost gradbenih del je ocenjena na 3.051.277,00 evrov, aktivnosti Slovenije so 
ovrednotene v višini 1.706.621 evrov (od tega je odobreni delež sofinanciranja s strani ESRR 
85%, kar pomeni 1.450.627,84 evrov, delež stroškov, ki jih bo potrebno zagotavljati iz 
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proračuna RS pa znaša 255.993,16 evrov); aktivnosti Hrvaške so ocenjene v višini 
1.344.656,00 evrov.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
V Načrtu razvojnih programov 2019-2020 spremembi izhodiščne vrednosti projektov za 
protipoplavne ukrepe na območju Gorenja vas-Poljane in sanaciji pregrade Vogršček 
 
 
V Načrtu razvojnih programov 2019-2022 (NRP) se bosta spremenila projekta protipoplavni 
ukrepi na območju Gorenja vas-Poljane in sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti. 
 
Povečana poplavna varnost se bo zagotavljala s povečanjem pretočnosti struge Ločivnice, z 
obrežnimi varovanji in nasipom, s povečanjem pretočne odprtine mostu preko Poljanske Sore, 
zamenjavo mostu in brvi čez Ločivnico in ureditvijo prometne infrastrukture na 4 oseh v naselju 
Poljane nad Škofja Loko v Občini Gorenja vas- Poljane. Izhodiščna vrednost projekta je bila 
določena na podlagi dokumenta investicijskega programa, ki je imel za podlago idejno zasnovo. 
V nadaljevanju sta bila izdelana še idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD), ki je bil podlaga za izdelavo investicijskega programa. V PGD  so bolj podrobno 
obdelane vse ureditve, kar je vplivalo na povečanje vrednosti projekta.  
 
Projekt protipoplavni ukrepi na območju Gorenja vas-Poljane je bil uvrščen v NRP na podlagi 
izdelanega  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta v višini 3.301.131,00 evrov. Na 
podlagi izdelane in potrjene predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa znaša nova 
ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah 4.332.943,62 evrov (z DDV). 
 
V okviru sanacije pregrade Vogeršček se bo izvedel talni izpust v tunelski izvedbi na levem 
boku pregrade z ustreznim novim odvzemnim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi 
v prvotno projektiranih velikostih in sicer dve cevi premera 120cm v funkciji talnega izpusta ter 
cev premera 100 cm namenjena za namakanje. S to varianto se zagotavljajo prvotno 
projektirani parametri na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje. Ocenjena 
investicijska vrednost projekta presega izhodiščno vrednost, kar je posledica nove projektne 
rešitve in podrobnejše obdelave projektne dokumentacije. ki je bila osnova za izdelavo 
investicijskega programa. Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti je tako ocenjena 
na novo izhodiščno vrednost, in sicer v višini 10.792.165,69 evrov (z DDV).  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
Vlada sprejela odgovor Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije 
št. SG-Greffe(2019)D/3932 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na 
obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/3932 z dne 8. 3. 2019 zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz petega odstavka 4.a člena, petega odstavka 4.d člena, šestega 
odstavka 4.f člena, šestega odstavka 56.a člena in prvega, drugega, tretjega ter petega 
odstavka 59. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU, ter 
iz prvega odstavka 14. člena Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (kršitev št. 2018/2184). 
 
Vlada RS Evropsko komisijo obvešča, da Republika Slovenija pospešeno izvaja aktivnosti, s 
katerimi bo odpravila očitke iz obrazloženega mnenja. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Program sodelovanja na področju kulture in umetnosti med Ministrstvoma za kulturo 
Republike Slovenije in Republike Severne Makedonije 
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Vlada je izdala Sklep o potrditvi Programa sodelovanja na področju kulture in umetnosti med 
Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Severne 
Makedonije za obdobje 2019-2022. 
 
Program sodelovanja na področju kulture in umetnosti med ministrstvoma za obdobje 2019–
2022 je bil podpisan 28. maja 2019 v Ljubljani. Program sta podpisala minister za kulturo 
Republike Slovenije Zoran Poznič in veleposlanica Republike Severne Makedonije v Sloveniji 
Suzana Zelenkovska. Program uveljavlja nadaljnji razvoj že uveljavljenih oblik sodelovanja med 
državama na področju kulture in kulturno-umetniške ustvarjalnosti, knjižnic, muzejev, arhivov ter 
kulturne dediščine.  
 
S sklenitvijo in realizacijo programa bo Ministrstvo za kulturo prispevalo k izboljšanju in 
razvijanju medsebojnega sodelovanja med institucijami obeh držav, izmenjavi strokovnjakov in 
projektov ter h krepitvi medsebojnega sodelovanja in prijateljskih odnosov med obema 
državama. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
Sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o socialni varnosti 
 
Vlada se je  na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o opravljenem tretjem krogu 
pogovorov za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o socialni 
varnosti 
 
Od 6. do 8. maja 2019 sta slovenska in ruska delegacija v Moskvi opravili tretji krog pogajanj, 
tokrat o sporazumu med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o pokojninskem zavarovanju. 
Prva dva kroga, ki sta bila v Moskvi in Ljubljani, sta potekala o sporazumu o socialni varnosti, ki 
je poleg pokojninskega zavarovanja urejal še družinske dajatve in nesreče pri delu. Slovensko 
delegacijo je vodil Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, rusko delegacijo pa Svetlana Komarova, namestnica direktorja Departmaja 
za pokojninsko zavarovanje Ministrstva za delo in socialno varnost Ruske federacije. 
 
Odprta vprašanja bodo obravnavana na naslednjih krogih pogovorov. Pri tem bo slovenska 
stran zagovarjala rešitve, ki bodo zagotovile, da se s sklenitvijo sporazuma na noben način ne 
bi poslabšal položaj slovenskih delavcev, ki delajo v Ruski federaciji v primerjavi z njihovim 
položajem pred sklenitvijo sporazuma, kakor tudi, da se zagotovi njihova enakopravna 
obravnava tako v odnosu do ruskih državljanov kot tudi državljanov drugih držav, zaposlenih v 
Ruski federaciji. Pri tem bo upoštevan tudi načelen interes in podpora slovenskega 
gospodarstva pri sklepanju tovrstnih sporazumov med Republiko Slovenijo in tretjimi državami.   
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o organizaciji in izvedbi Natove vaje kibernetske 
obrambe »Cyber Coalition 2018 (CC18)« 

 
Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s Poročilom o organizaciji in 
izvedbi Natove vaje kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2018 (CC18)« v Republiki Sloveniji. 
 
Sodelovanje Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe Cyber Coalition 2018 je 
bilo načrtovano z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2018. Vaja Cyber Coalition je redna letna vaja Nata na področju 
kibernetske obrambe, ki jo načrtuje in v sodelovanju s predstavniki članic vodi Zavezniško 
poveljstvo za transformacijo (Allied Command Transformation - ACT) pod okriljem Vojaškega 
odbora (Military Committee - MC). 
 
Vaja je potekala od 26. do 30. novembra 2018. Namen vaje CC18 je bil, v skladu s Sklepom 
Vlade RS o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe, izboljšati 
sodelovanje in okrepiti sposobnost Nata in zaveznic pri zaščiti in obrambi kibernetskega 
prostora ter izvajanju vojaških operacij v kibernetskem prostoru. 
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Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo udejanjanja 
zelene agende po vzoru Finske pri predsedovanju Evropski uniji 
  
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije 
naslovil poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo udejanjanja zelene agende po vzoru Finske 
pri predsedovanju Evropski uniji, v katerem vlado sprašuje ali bo sledila finskemu zgledu glede 
ekološke podstati predsedovanja Svetu EU.  
 
Vlada Republike Slovenije odgovarja, da je »zeleno« kot stična točka med prednostnimi 
nalogami in celostno zasnovo priprav in izvedbe predsedovanja opredeljeno že v Projektni 
nalogi posebnega vladnega projekta predsedovanja RS Svetu EU 2021. V tem duhu se pristopa 
tudi k iskanju konkretnih rešitev na različnih področjih priprav na predsedovanje Svetu EU. 
Finska je s Slovenijo primerljiva država v več ozirih, zato so s kolegi iz Finske že stopili v stik in 
k preučevanju potencialnih finskih rešitev, s katerimi bi lahko nadaljevali v času priprav in 
izvedbe slovenskega predsedovanja. Finsko predsedstvo postavlja nove standarde, ki so okolju 
prijaznejši, trajnostni. Verjamejo, da bodo finskemu zgledu sledile tudi naslednje predsedujoče 
države. 
  
Vlada želi, da bi med slovenskim predsedovanjem Svetu EU še dodatno poskrbeti, da 
percepcija Slovenije ne bo zelena le zaradi 60 % gozdov in potencialne barve logotipa, temveč 
da bosta takšni tudi vsebina in organizacija njenega predsedovanja.  
 
V pripravi je več konceptov in ukrepov, ki bodo k temu pripomogli in s katerimi si bodo 
prizadevali čim bolj zmanjšati emisije in obseg odpadkov v okviru izvedbe predsedovanja, 
pripomoči k učinkoviti rabi vode, k spodbujanju trajnostne uporabe in proizvodnje, k promociji 
slovenskih proizvodov in storitev, k zmanjševanju stroškov in smotrni porabi finančnih sredstev. 
Velik del tovrstnih prizadevanj je povezan predvsem s pripravo in izvedbo dogodkov, prav tako 
pa tudi z izvajanjem vsakodnevnih aktivnosti državne uprave ter z aktivnostmi splošnega 
komuniciranja. Cilj je, da z izpostavljenimi aktivnostmi  doma in širše, v Evropi, z zgledom in 
konkretnimi predlogi spodbudijo ukrepe za ohranjanje okolja, naravnih virov in promoviramo 
uveljavljanje trajnostnih tehnologij. 
 
Vir: Kabinet predsednika vlade 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z izplačilom 20% zneska 
starostne ali predčasne pokojnine 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
izplačilom 20% zneska starostne ali predčasne pokojnine.  
 
Vlada RS odgovarja, da se na podlagi prvega odstavka 39.a člena ZPIZ-2 zavarovancu, ki je 
obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po tem zakonu ali 
je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. 
decembra 2012 v skladu s prvim odstavkom 391. ali 394. člena ZPIZ-2, če se za to odloči, od 
prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 20% starostne ali predčasne 
pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Del pokojnine se izplačuje do 
prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. To 
pomeni, da lahko zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne ali 
predčasne pokojnine, prejema del pokojnine vendar le pod pogojem, če je po izpolnitvi pogojev, 
ostal vključen v zavarovanje v polnem obsegu. Gre torej za ohranjanje dvojnega statusa in 
posebno vzpodbudo za ohranjanje aktivnega statusa oziroma bonus tistim posameznikom, ki 
delajo tudi po izpolnitvi minimalnih pogojev za predčasno oziroma starostno upokojitev. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 



 

 7 

 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s situacijo Pošte Slovenije 

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca 

Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pošto Slovenije, ki ima, kot pravi poslanec, monopol na 

področju izvajanja poštnih storitev, ta značaj pa se odraža tudi v ravnanju z zaposlenimi. 

Zavzema se za delavce, kot šibkejšo stran, ki potrebujejo delovno socialno varstvo.  

 
Vlada poslancu odgovarja, da se v zvezi z izvrševanjem dogovora o stavkovnih zahtevah z dne 
18. 2. 2019, izvajajo dogovorjene aktivnosti v skladu s terminskim načrtom. Večina zavez je že 
realiziranih, nekatere so še v teku, za določene zaveze pa je bil s sindikatoma sklenjen dogovor 
o podaljšanju roka za izvedbo. Težave pri izvajanju dogovora se pojavljajo na področju 
zaposlovanja novih delavcev, kjer odziv na razpise ni povsem v skladu s pričakovanji.  
 
V času od 6. 3. 2019 do 11. 6. 2019, so bili, s strani predstavnikov Oddelka za varstvo pri delu 
ter varstvo pred požarom in Oddelka za gradbeništvo, opravljeni ogledi 336-ih pošt, obeh 
poštnih logističnih centrov in delovišč Pošte Slovenije ter Invalidskega podjetja Pošte Slovenije, 
z namenom priprave nabora ukrepov ureditve delovnih mest. Obema sindikatoma sta bila 
posredovana nabor ukrepov ureditve delovnih mest ter povabilo za izvedbo posvetovanja na to 
temo. Delodajalec trenutno čaka na mnenje sindikatov glede na predlagane ukrepe, ki se delno 
že pričenjajo izvajati, prav tako pa so tudi že predvidene investicije za nadaljnje potrebne 
ukrepe.  
 
Delovna skupina izvajalcev medicine dela je pripravila revizijo na določenih področjih, s katero 
so se uskladila delovna mesta s sprejeto sistemizacijo, poenotili roki za izvedbo preventivnih 
zdravstvenih pregledov, ažurirala posamezna delovna mesta glede obremenitev in škodljivosti, 
zdravstvene in psihološke zahteve, skupna ocena obremenjenosti, stopnja zdravstvene 
ogroženosti, stopnje za tveganja za nezgode ter podali predlogi dominantnih aktivnosti in 
ukrepov kompleksnega varstva pri delu.    
 
Za primere izplačevanja nadur za zaposlene in številu izplačil Vlada RS odgovarja, da delavci 
na Pošti Slovenije opravljajo delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, skladno s 
katerim je predvidena izravnava delovne obveznosti delavcev v referenčnem obdobju 12 
mesecev (v letu 2018) oziroma 6 mesecev (v letu 2019, skladno z dogovorom o stavkovnih 
zahtevah). V primeru, da ima delavec ob koncu vsakega referenčnega obdobja večji fond 
opravljenih ur od dogovorjenega v pogodbi o zaposlitvi, mu delodajalec izplača presežek ur v 
obliki nadur. Prav tako pa Pošta Slovenije tekom leta opravljene ure, ki so nastale zaradi 
nadomeščanja odsotnih delavcev, izplačuje delavcem takoj, in sicer pri plači za mesec, v 
katerem so nastale. Delavcem je bilo v letu 2018 izplačanih 295.857 nadur, v obdobju od 1. 1. 
do 30. 6. 2019 pa 94.230 nadur.  
Ob koncu leta 2018 je bilo na Pošti Slovenije, zaradi velikega števila bolniških odsotnosti, 
pomanjkanja kadrov beleženih 37.136 dni neizrabljenega letnega dopusta. V zakonsko 
določenem roku oz. do 30. 6. 2019 ni bilo možno izrabiti 2.704 dni ostanka letnega dopusta iz 
leta 2018, za katerega bo Pošta Slovenije omogočila delavcem, da ga koristijo do konca 
meseca avgusta 2019. 
 
Postopek oddaje javnega naročila »Skuterji«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 27. 2. 
2019 je Pošta Slovenije izvedla po postopku s pogajanji z objavo, in sicer v dveh fazah. Do roka 
za oddajo prijav sta bili prejeti 2 vlogi, in sicer od ponudnikov PVG d.o.o., Koper in Špan d.o.o., 
Brezovica pri Ljubljani. Po opravljeni tehnični analizi je Pošta Slovenije ugotovila, da ponudba 
ponudnika Špan d.o.o. ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih pogojev v več točkah. Odločitev o 
podelitvi usposobljenosti ponudnika PVG d.o.o. je bila objavljena 6. 6. 2019 in je postala 
pravnomočna 19. 6. 2019; posledično je Pošta Slovenije ponudnika povabila k oddaji ponudbe. 
Pošta Slovenije je izvedla pogajanja in ponudnika pozvala k znižanju ponudbene cene, vendar 
je le-ta pojasnil, da je ponujena cena tudi njegova zadnja. Tako je Pošta Slovenije dne 21. 6. 
2019 sprejela odločitev o izboru ponudnika PVG d.o.o., saj je ugotovila, da so cene ponujenih 
skuterjev tržno primerljive in v okviru razpoložljivih sredstev.  
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Glede imetništva delnic Pošte Slovenije d.o.o. v Intereuropi d.d. Vlada RS odgovarja, da  

Skupina Pošta Slovenije zaključuje nakup družbe Intereuropa d.d.. S tem postaja veliko večje in 

bolj logistično podjetje s prisotnostjo ne le v Sloveniji, ampak v širši regiji jugovzhodne Evrope, s 

ciljem postati vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev v regiji. Vizija je Intereuropi 

omogočiti razviti njen potencial in s tem krepiti tudi Skupino Pošte Slovenije. Konsolidacija 

storitev obeh družb bo združeni Skupini omogočila hitrejšo rast ter sinergije na področju 

stroškov in investicij.  
Vlada Republike Slovenije podpira strateško usmeritev Pošte Slovenije v logistično dejavnost 
ter tako preoblikovanje Skupine Pošte Slovenije v sodobno organizacijo usmerjeno v poštno – 
paketno distribucijo in logistično dejavnost.  
 
V skladu s strategijo namerava Pošta Slovenije ohranjati vodilni tržni delež na področju poštnih 
storitev in status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije 
v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam 
uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev.  
Glavni fokusi v skupini so uvedba novih storitev v segmentu logistike in dostave blaga ter 
paketov in digitalizacija le-teh, saj današnji vseskozi »internetno povezani« uporabniki 
pričakujejo digitalne uporabniške izkušnje in veliko fleksibilnost pri dostavi.  
 
Pošta Slovenija d.o.o. ima Strateški-razvojni program (SRP) 2017-2022 in sledi sprejetim 
usmeritvam od potrditve na Nadzornem svetu junija 2017. Strateški-razvojni program namerava 
v letošnjem letu novelirati za obdobje do leta 2025, glede na spreminjajoče se tržne razmere in 
poslovne odločitve. 
 
Podatki o številu zaposlenih na področju kadrovskih in pravnih zadev, številu delovno pravnih 
sporov, denarna sredstva Pošte Slovenije so bila posredovana poslancu. Imena pooblaščencev 
v sodnih postopkih in vodij posameznih oddelkov pa niso bila posredovana poslancu, zaradi 
varstva osebnih podatkov.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s turistično takso 

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca 

Janija Ivanuše, ki sprašuje o višini turistične takse, ki se pobere po posameznih občinah in 

kakšen je skupen znesek po posameznih občinah. Prav tako ga zanima, za kaj se porabi 

turistična taksa in ali gre za namensko dajatev ter ali se turistična taksa vrne nazaj v turizem in 

na kakšen način.  

 

Vlada poslancu odgovarja, da so po določbah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) 

prihodki od turistične takse namenski prihodki. ZSRT-1 določa, da se sredstva za spodbujanje 

razvoja turizma zagotavljajo iz namenskih virov, kot je turistična taksa in drugih virov, določa pa 

tudi, da je turistična taksa namenjena za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, 

opredeljenih v 15. členu ZSRT-1.  

 

Sredstva, zbrana preko turistične takse, so tako namenjena za več različnih namenov izvajanja 

dejavnosti in storitev, katerih opravljanje je v javnem interesu, npr. razvoj in vzdrževanje 

turistične infrastrukture, ki na turističnem območju omogočajo turistične dejavnosti (bazeni, 

žičniške naprave in smučišča, kongresne, gledališke in koncertne dvorane, muzeji in galerije, 

spomeniki državnega pomena ipd.), razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom 

(vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in 

podobno), urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob 

upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v 
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zavarovanih območjih, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja 

celovitih turističnih proizvodov itd. 

 

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa 

morajo upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ (Zakon o javnih financah,  Zakon o 

izvrševanju proračuna in odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, Pravilnik o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije).  

 

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020 glede namenskih 

prejemkov določa, da morajo biti, čeprav jih že posamezni področni zakoni opredeljujejo kot 

namenske, le-ti opredeljeni še v odloku o proračunu občine. V tem primeru bo z občinskim 

odlokom o proračunu pripoznan status namenskega prejemka določenemu proračunskemu 

prejemku, ki ga kot takšnega opredeljujejo že drugi materialni zakoni oziroma občinski odlok.  

 
Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 

območja je v pristojnosti občin. Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 

podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo 

turistično takso v imenu in za račun občine in na podlagi knjige gostov, vodijo evidenco 

turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane 

turistične takse za posameznega gosta. Glede na zgoraj navedeno, zakonodaja s področja 

javnih financ dopušča možnost, da se občine same odločijo, ali bodo prihodke od turistične 

takse opredelile kot namenske prihodke v odlokih o proračunu (ne glede na to, da so kot taki 

opredeljeni v ZSRT-1), zato se občine različno odločajo, ali bodo vodile plan porabe turistične 

takse oziroma ali bodo podrobno opredelile namene porabe turistične takse/namenskih 

prihodkov od turistične takse po proračunskih postavkah znotraj področja turizma (ni obveznost 

občine, je pa priporočilo). Po navedbah Skupnosti občin Slovenije, bolj razvite občine porabijo 

sredstva, zbrana iz naslova turistične takse, večinoma za infrastrukturo in promocijo, manjše 

občine pa porabijo sredstva zbrana iz naslova turistične takse večina za vzdrževanje javnih 

površin, namenjenih turistom.  

 

Višino turistične takse po posameznih občinah in skupni znesek pobrane turistične takse po 

občinah je bil posredoval poslancu.  

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 
 
Vlada o odgovoru na pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s sejo 
občinskih svetov obalnih občin 
 

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s sejo 

občinskih svetov obalnih občin in ga posreduje v Državni zbor Republike Slovenije. 
 
Vlada ugotavlja, da so se občinski sveti občin Piran, Izola, Ankaran in Mestne občine Koper 
sestali na seji dne 5. julija 2019. Iz sklepov seje, pridobljenih na spletu, je razvidno, da so 
občinski sveti obravnavali problematiko oskrbe s pitno vodo po nesreči na železniški progi in 
razlitju kerozina na območju zajetja pitne vode za rižanski vodovod.  
 
Občinski sveti imajo na področju preskrbe s pitno vodo skupni interes. Zakon o lokalni 
samoupravi  v omogoča sodelovanje občin. V ta namen občine ustanavljajo zveze, lahko 
združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne 
občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. 
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in 
skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. Občine, zveze in združenja pa 
lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami 
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lokalnih skupnosti. V zakonu pa ni neposrednega pooblastila za skupno odločanje na seji več 
občinskih svetov, vendar glede na navedene podlage za sprejete sklepe ter podpise županov 
občin, vlada sklepa, da so občinski sveti vsak zase odločali o sklepih. Iz pravne podlage, številk 
dokumenta in podpisov se da zaključiti, da je vsak posamični občinski svet na podlagi svojega 
statuta sprejel sklepe (sicer enake, kot ostale tri občine), seja občinskih svetov pa je potekala 
ob istem času na istem kraju. 
 
Iz navedenega ni mogoče sklepati, da bi v konkretnem primeru seje občinskih svetov lahko šlo 
za nezakonito dejanje v smislu ustanavljanja štajerske varde, saj so občinski sveti obravnavali 
problematiko izvajanja nalog občine pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo, pri čemer ni mogoče 
mimo dejstva, da je pravica do pitne vode ustavna kategorija zapisana v 70.a členu Ustave 
Republike Slovenije. 
 
V primerih, ko gre za zaščito vodnega vira je sodelovanje potrebno, zato je svojo aktivno vlogo 
pri upravljanju z vodnimi viri kot javnim dobrim, ki so skladno s citiranim členom Ustave RS, v 
upravljanju  države,  izkazala tudi vlada z udeležbo na seji. 
 
Upoštevaje navedeno in vsebino seje, torej ni mogoče sklepati na indice in težnje, ki bi lahko 
nakazovali, kot navedeno v poslanskem vprašanju, začetek odcepitve Slovenske Istre, zato 
vlada ocenjuje, da posebni ukrepi niso potrebni.  
 

Vir: Ministrstvo za javno upravo 

 

 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v 
zvezi z verskimi objekti, ki to niso 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
verskimi objekti, ki to niso in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Vlada ugotavlja, da poslančeva stališča niso podprta s konkretnimi podatki o relevantnosti 
zatrjevane problematike za Republiko Slovenijo oziroma da za Republiko Slovenijo ni podatkov, 
ki bi izkazali tak opis dejanskega stanja oziroma dogajanja v islamskih verskih objektih, kot je 
prikazan v navedenem danskem dokumentarnem filmu, na podlagi katerega je poslanec 
oblikoval svoja že navedena stališča. Zato vlada ne namerava sprejeti nobenih posebnih 
ukrepov iz svoje stvarne pristojnosti.  
 
Prav tako Vlada ugotavlja, da stališče, ki pravi, da posledica islamskih verskih objektov v 
Republiki Sloveniji vzpostavljaje posebnih četrti, ki so država v državi, ni podprto z nobenim 
konkretnimi podatkom. Enako velja za stališče, da se v islamskih verskih objektih v Republiki 
Sloveniji spodbuja k nespoštovanju izvršilne oblasti, stališče, da se pravni problemi znotraj 
islamskih četrti v Republiki Sloveniji rešujejo po šeriatskem pravu – islamskem verskem pravu 
ter stališče, da tiskovni predstavniki islamskih verskih objektov v Republiki Sloveniji zavajajo, 
lažejo, kršijo zakone ter se skrivajo za tančico človekovih pravic, ki jih sami zaradi spoštovanja  
šeriatskega prava kršijo in da so najbolj na udaru ženske.  
 

Glede vprašanj, ki se nanašajo na Zagovornika načela enakosti in Varuha človekovih pravic, 
Vlada predlaga, da jih poslanec naslovi neposredno na navedena državna organa. 

 

Vir: Ministrstvo za kulturo 

 

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napotitvami 
Slovenske vojske na misije v tujino 
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Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 
protiustavnimi napotitvami Slovenske vojske na misije v tujino. Odgovor bo vlada poslala 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje, 
kdaj in kako bo vlada odpravila trenutno protiustavno stanje glede napotitev Slovenske vojske 
na misije, vključno z mirovnimi, v tujino. Navaja, da v resnih parlamentarnih demokracijah o tem 
odločajo nacionalni parlamenti, pri nas pa temu ni tako. Opozarja tudi na drugo alinejo (pravilno 
drugi odstavek) 124. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da izvajanje obrambe 
nadzoruje državni zbor, poslanci pa v zvezi s tem nimajo niti dostopa do relevantnih 
magnetogramov dela vlade. 
 
Vlada v uvodu svojega odgovora ocenjuje, da razmejitev pristojnosti med Državnim zborom 
Republike Slovenije in vlado v postopkih odločanja o sodelovanju Slovenske vojske pri 
izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi 
pogodbami, vključno z napotitvami Slovenske vojske v mednarodne operacije in misije, ni v 
nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in sledi načelu delitve oblasti na zakonodajno in 
izvršilno vejo oblasti. 
 
Splošno znano dejstvo je, da je vse odločitve o vstopu Republike Slovenije v mednarodne 
organizacije (OZN, EU, Nato in druge) sprejel državni zbor, ki je tudi ratificiral ključne 
mednarodnopravne akte (pogodbe) teh organizacij. Odločanje o sodelovanju Slovenske vojske 
pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v teh organizacijah oziroma s temi mednarodnimi akti, 
vključno s sodelovanjem Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah, zato pomeni 
zgolj realizacijo s strani Republike Slovenije sprejetih zavez. Vse odločitve vlade so torej le 
posledica predhodnih odločitev državnega zbora o vstopu Republike Slovenije v posamezne 
mednarodne organizacije oziroma o sklenitvi posameznih mednarodnih pogodb na obrambnem 
področju. Prav tako odločitve vlade o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, 
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, vključno z 
napotitvami Slovenske vojske v mednarodne operacije in misije, temeljijo tudi na strateških in 
političnih usmeritvah, ki jih določa oziroma sprejema državni zbor. 
 
Vlada v zaključku svojega (daljšega) odgovora dodaja, da se zaveda kompleksnosti razmerij 
oziroma pristojnosti med državnim zborom in vlado v postopkih odločanja o sodelovanju 
Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z 
mednarodnimi pogodbami, vključno z napotitvami Slovenske vojske v mednarodne operacije in 
misije. Zato je tudi v svojem mnenju k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi, ki ga 
je dne 22. maja 2019 v državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. 
Matejem T. Vatovcem, zapisala, da bo obravnavano področje posebej skrbno preučila v sklopu 
celovitejše prenove obrambne zakonodaje, s katero bodo zakonske rešitve na obrambnem 
področju usklajene s temeljnimi strateškimi oziroma politično razvojnimi dokumenti Republike 
Slovenije na področju nacionalne varnosti in obrambe, vključno z morebitnimi nakazanimi 
rešitvami iz javne predstavitve mnenj o predlogu nove Resolucije o strategiji nacionalne 
varnosti, že sprejetimi odločitvami v zavezništvu, kot tudi konkretnimi in vse zahtevnejšimi 
varnostnimi izzivi v mednarodnem okolju, ter temu ustrezno, če bo to potrebno, prilagodila tudi 
procese odločanja v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, 
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, vključno z 
napotitvami Slovenske vojske v mednarodne operacije in misije. 
 

Vir: Ministrstvo za obrambo 

 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja 

in predelave odpadkov  

Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo 

izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov.  

 
Vlada v odgovoru med drugim poudarja, da je država s kohezijskimi sredstvi omogočila 
občinam sofinanciranje teh centrov z namenom, da se v teh objektih zagotovi obdelava vseh 
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nastalih mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališčih. S kohezijskimi 
sredstvi je bilo tako sofinanciranih 6 centrov (Celje, Ljubljana, Puconci, Slovenj Gradec, 
Hrastnik, Slovenska Bistrica) v skupni zmogljivosti obdelave 304.900 ton/ leto.  V letu 2017 je 
na primer dejansko nastalo 299.472 ton mešanih komunalnih odpadkov kar potrjuje, da je bilo 
načrtovanje zmogljivosti ustrezno. V tem obdobju so bili dodatni centri zgrajeni tudi z zasebnim 
vlaganjem (npr. Krško, Jesenice in Maribor) in zagotavljajo ugodnejše pogoje, kot nekateri 
centri, zgrajeni s kohezijskimi sredstvi. Zato so se nekatere občine odločile, da bo obdelava 
njihovih mešanih komunalnih odpadkov zagotovljena v zasebni infrastrukturi, kar je razlog za 
neizkoriščenost centrov, zgrajenih s kohezijskimi sredstvi. Dejstvo je, da je obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov obvezna občinska gospodarska javna služba in v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe, občine samostojno odločajo, na kakšen način jo bodo 
zagotavljale, tudi katerega od centrov bodo izbrale. K neizkoriščenosti centrov, zgrajenih s 
kohezijskimi sredstvi, pripomore tudi dejstvo, da je vsako leto določen odstotek mešanih 
komunalnih odpadkov usmerjen v termično obdelavo ali v sežig v tujino in ne v odlaganje na 
odlagališča. Teh odpadkov se ne obdeluje v centrih ampak se jih za termično obdelavo/sežig 
pripravi v drugih napravah. Npr. v letu 2017 je bilo na tak način v termično obdelavo/sežig 
poslanih kar 13 % nastalih mešanih komunalnih odpadkov. Zadnja celovita evalvacija stanja na 
področju ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji je bila opravljena v letu 2016, ko je bil sprejet 
»Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov«. V operativnem programu 
se analizira obstoječe stanje in določi ukrepe, ki se ovrednotijo z vidika njihovega prispevka k 
doseganju ciljev in izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev za območje celotne države. Nova 
ocena stanja in ažuriranje operativnega programa, tudi zaradi v lanskem letu sprejetih 
sprememb EU predpisov o odpadkih v okviru paketa krožnega gospodarstva, je načrtovana za 
naslednje leto. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo tudi predlog Uredbe o skladiščenju 
trdnih gorljivih odpadkov na prostem, s čimer bodo urejene zahteve za skladišča in zahteve za 
skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem. S ciljem sistemske ureditve področja 
ravnanja z odpadki je bil pripravljen tudi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu 
okolja, javna obravnava katerega se je pravkar zaključila. Predlog prinaša povsem nov oddelek 
»Ravnanje z odpadki« v okviru novega podpoglavja »Odpadki«.  
 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči 

odpadkov 

Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z neustrezno 

urejenimi odlagališči odpadkov. 

 

Vlada med drugim pojasnjuje, da nadzor nad zavezanci v zvezi s samo požarno varnostjo na 

splošno izvaja Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Inšpekcija za 

okolje in naravo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS, izvaja nadzor nad določbami veljavnih 

predpisov, ki spadajo pod njeno delovno področje in izdanih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). 

Inšpekcija za okolje in naravo tako izvaja redne in izredne nadzore tudi nad napravami za 

obdelavo odpadkov, kjer se preverja skladnost vplivov obratovanja naprav na okolje, kot je to 

opredeljeno v OVD. V okviru izdanih OVD so (lahko) določene tudi posebne zahteve glede 

skladiščenja in predelave odpadkov, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti.  

 

Vlada še odgovarja, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Uredbe o 
skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki bo določala zahteve za skladišča in 
zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem, z upoštevanjem izhodišča, da 
taka skladišča predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, tudi v 
primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari.  
 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Vlada odgovarja na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka 
 
Vlada odgovarja na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, v zvezi z možnostjo izboljšave 
mednarodnega in medregionalnega železniškega potniškega prometa.  
 

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je vladi zastavil tri vprašanja 

glede modernizacije železniških potniških voznih sredstev s poudarkom na možnost 

vključevanja vagonov–restavracij v mednarodne vlakovne kompozicije in modernizacijo 

potniških voznih sredstev. 

 

V zvezi z navedenimi vprašanji vlada odgovarja, da prevoznik v mednarodnem in čezmejnem 

regijskem prometu, podjetje Slovenske železnice – Potniški promet, d. o. o.(v nadaljnjem 

besedilu: SŽ-PP), razpolaga z enim klimatiziranim potniškim vagonom-–restavracijo, ki je redno 

uvrščen v sestavo vlaka EC 150 - 151 na relaciji Ljubljana–Dunaj–Ljubljana. Vagon je dobro 

zaseden na celotnem poteku vožnje vlaka ter je zaradi kakovostne storitve in ugodnih cen 

priljubljen tako pri domačih kot pri tujih potnikih na poteku sosednje železniške uprave. V 

zadnjih letih na ta vagon oziroma storitev ni bilo pritožb. Ostali vagoni– restavracije so v dobrem 

stanju, vendar niso klimatizirani. Uporabljajo se za posebne dogodke, ki se organizirajo na 

vlakih ter hkrati služijo kot morebitna rezerva. 

 

Na voznorednih konferencah prevoznikov Evrope je SŽ-PP večkrat podalo pobudo za vključitev 

vagona– restavracije v vlak na povezavi Ljubljana–Budimpešta, vendar madžarski partnerji s 

tem niso soglašali. Pred leti so celo njihov vagon–restavracijo v tem paru vlakov umaknili iz 

sestave. 

SŽ-PP je poizkusilo vagon–restavracijo vključiti v sestavo vlaka na relaciji Ljubljana–Vinkovci, 

vendar za uporabnike prevozne storitve ta ni bila zanimiva. 

 

Sodoben vagon–restavracija stane vsaj 2 mio evrov. Glede na to ni pomembno njegovo 

lastništvo, temveč to, da je vagon oziroma storitev potniku na razpolago. Kljub temu SŽ-PP 

predvideva nabavo 20 sodobnih potniških klimatiziranih vagonov, ki bodo vključeni v 

mednarodni promet. Sedaj razpolagajo le z 12 klimatiziranimi vagoni starejšega tipa. Nabave 

novih vagonov–restavracij pa kratkoročno ne predvidevajo. 

 

Kakovost prevozov potnikov v notranjem prometu po Sloveniji in v čezmejnem regijskem 

prometu bo bistveno izboljšana s prihodom novih motornih garnitur Stadler. Več-sistemska 

električna vozila bodo lahko povezovala Slovenijo z Avstrijo in Hrvaško ter s tem zagotavljala 

kakovostno storitev z direktnimi vlaki in s prestopnimi zvezami na večjih železniških postajah. 

 

Prihod prvih dizel-motornih garnitur SŽ-PP načrtuje v zadnjih mesecih tega leta, njihovo 

vključitev v promet pa spomladi 2020. Prve več-sistemske elektro garniture pa bodo prispele 

predvidoma jeseni 2020, vključitev v promet pa je predvidena najkasneje spomladi 2021. 

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

 

 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s koordinacijo 

ubesedovanja ključnih akterjev slovenske politike glede zunanjih zadev 

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je 18. julija 2019 na Vlado Republike 
Slovenije naslovil pisno vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s koordinacijo 
ubesedovanja ključnih akterjev slovenske politike glede zunanjih zadev. 
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Vlada RS je pri tem podala odgovor, da usklajevanje slovenske zunanje politike poteka na 
podlagi Ustave RS, Zakona o zunanjih zadevah ter temeljnih dokumentov zunanje politike RS, 
in sicer Deklaracije o zunanji politiki RS in Strategije o zunanji politiki RS. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve ima v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah osrednjo vlogo na 
področju mednarodnih odnosov RS; zagotavlja podporo pri usklajevanju, resorna ministrstva in 
drugi državni organi pa svoje načrte in dejavnosti na mednarodnem področju, tudi obiske, 
vnaprej usklajujejo z Ministrstvom za zunanje zadeve.  
 

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 

 
Vlada odgovorila na vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja 
glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države 
 

Vlada je sprejela odgovor na vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja 

Antauerja glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države in ga 

posreduje Državnemu svetu Republike Slovenije. 

 

Vlada je vprašanja državnih svetnikov proučila in nanj posreduje odgovor, pripravljen na podlagi 

podatkov, s katerimi razpolagajo posamezna ministrstva.  

 

Glede na to, da sta Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti samostojna in 

neodvisna državna organa smo podatke za navedena organa pridobili s strani Ministrstva za 

finance (proračunski del) ter iz letnih poročil, objavljenih na spletnih straneh organov (število 

zaposlenih).  

 

Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v 

zakonodajno vejo oblasti, ampak je nadzornik oblasti. V razmerju do drugih državnih organov je 

tako povsem samostojen in neodvisen organ. Temeljna pravna akta za delovanje Varuha sta 

Ustava Republike Slovenije in Zakon o varuhu človekovih pravic. Z zadnjo spremembo zakona 

se je med drugim pravno formalno sistemsko uredil tudi položaj zagovorništva otrok.  

 

Zagovornik oziroma zagovornica načela enakosti (Zagovornik) je ustanovljen z Zakonom o 

varstvu pred diskriminacijo kot samostojen državni organ na področju varstva posameznika in 

posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, 

vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, 

družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na 

različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, 

gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. 

 

V področje delovanja Ministrstva za zdravje sodijo zastopniki pacientovih pravic, ki delujejo na 

podlagi Zakona o pacientovih pravicah. V Sloveniji deluje 13 zastopnikov pacientovih pravic 

(seznam in kontaktni podatki na 

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovi

h_pravic/). Zastopniki pacientovih pravic delujejo nepoklicno in za svoje delo prejmejo nagrado, 

določeno s Pravilnikom o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih 

stroškov za delo zastopnika pacientovih pravic. Zastopniki pacientovih pravic nimajo 

zaposlenih. Strokovno in administrativno pomoč zastopnikom zagotavljajo območne enote 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano, sredstva 

pa se zagotavljajo iz proračuna.  

 

Pravna podlaga za delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je Zakon o kmetijstvu 

(ZKme-1). Podrobno delovanje in financiranje varuha pa obravnava Uredba o delovanju in 

financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. ZKme-1 opredeljuje tudi financiranje 

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/
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varuha. Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano 

podrobneje določa administrativne postopke znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (MKGP). V skladu z navedeno uredbo zagotavlja MKGP sredstva za mesečne 

nagrade varuha, službene poti, analize, raziskave in plačilo drugih stroškov, povezanih z 

njegovim delom. Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada mesečna nagrada za 

opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu 

s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju. Obenem je varuh upravičen do povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in tujini. Varuh 

nima dodatnih zaposlenih. Administrativno podporo mu zagotavlja MKGP.  

 

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških sta na vsakem ministrstvu imenovana 

koordinator in namestnik koordinatorja enakih možnosti žensk in moških. Imenovani so javni 

uslužbenci, ki za opravljanje teh nalog ne prejemajo dodatnega plačila, naloge zagovornikov 

opravljajo poleg rednega dela. 

 

Varuh športnikovih pravic je bil ustanovljen na podlagi Zakona o športu. Sredstva za 

financiranje varuha športnikovih pravic se izplačujejo od leta 2018, ko je bil dne 14. 3. 2018 

imenovan s strani Vlade RS, in sicer za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2023. Varuh 

športnikovih pravic svoje delo opravlja nepoklicno in nima zaposlenih. 

 

V okviru področja delovanja Ministrstva za obrambo ni varuha ali zagovornika, ki bi v okviru 

svojih pristojnosti varoval pravice posameznika oziroma posameznih skupin javnih uslužbencev. 

V skladu z Zakonom o službi v Slovenski vojski se v okviru poveljstev, enot in zavodov 

Slovenske vojske za potrebe sprejemanja predlogov, prošenj ali zahtev vojaških oseb, ki jih 

posredujejo nadrejenim, določijo vodni in četni zaupniki, njihovo imenovanje, pristojnosti in 

način dela pa je urejeno v Pravilih službe v Slovenski vojski. Omenjeni zaupniki navedene 

naloge opravljajo v okviru svojih rednih delovnih nalog in zato iz proračuna ne prejemajo 

posebnih finančnih sredstev. 

 

Varuh pravic gledalcev, poslušalcev in uporabnikov programskih vsebin Radiotelevizije 

Slovenija  je samostojen in neodvisen institut Radiotelevizije  Slovenija, ki obravnava mnenja, 

pritožbe, pripombe in predloge uporabnikov programskih vsebin Radiotelevizije Slovenija, ki 

zadevajo programske vsebine javnega zavoda. Ustanovljen je na podlagi Statuta javnega 

zavoda Radiotelevizija Slovenija. Vodstvo Radiotelevizije Slovenija v soglasju s programskim 

svetom zagotavlja delovno-pravne, finančne, materialne in druge pogoje za delovanje, ki jih 

varuh potrebuje pri svojem delu.  

 

Vir: Ministrstvo za javno upravo 

 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca 

 

Vlada je sprejela odgovor na pisno pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede rešitve 

problematike poklicnih pokojninskih zavarovanj.  

 

Vlada  v odgovoru poudarja, da je SOP pravna oseba »sui generis«, ki je v 100% lasti članov 

SOP. Višino pokojnin SOP in pogoje za upokojitev si člani SOP urejajo sami. Če bi bilo treba za 

vzdržnost sistema pokojnin SOP te pokojnine znižati ali spremeniti pogoje za upokojitev in 

višino pokojnine SOP, to ne more biti odgovornost države. Izplačevanje višjih pravic članom 

SOP, ki ne ustreza višini vplačanih premij članov SOP, ne more biti argument, da je država 

dolžna zagotavljati več sredstev, da se zagotovi vzdržnost sistema SOP. Glede na navedeno 

Vlada pojasnjuje, da ne predvideva sprememb na področju urejanja obveznosti Republike 

Slovenije do SOP, ki izhaja iz Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike 

Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1).    

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
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Odgovor na poslansko v zvezi s trgovinsko menjavo med Slovenijo in drugimi državami 
 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše, ki sprašuje, 
kolikšna je bila trgovinska menjava med Slovenijo in drugimi državami skupno, po posameznih 
državah in ločen prikaz uvoza in izvoza za leto 2018. Zanima ga tudi, katerega blaga oz. 
storitev Slovenija največ uvozi in izvozi.  
 
Trgovinska menjava Slovenije z vsemi državami skupaj je v letu 2018 znašala 74,5 mrd EUR, 
kar je za 10,0 % več kot v letu 2017. Skupen izvoz blaga in storitev je v letu 2018 znašal 38,9 
mrd EUR, kar je za 9,4 % več kot v letu 2017. Skupen uvoz blaga in storitev je v letu 2018 
znašal 35,6 mrd EUR, kar je za 10,6 % več kot v letu 2017.  
 
Blagovna menjava Slovenije z vsemi državami skupaj je v letu 2018 znašala 61,6 mrd EUR, kar 
je za 10,2 % več kot v letu 2017. Največ blagovne menjave v letu 2018 je imela Slovenija z 
Nemčijo, Italijo in Avstrijo. Skupen izvoz blaga je v letu 2018 znašal 30,9 mrd EUR, kar je za 9,2 
% več kot v letu 2017. Skupen uvoz blaga je  v letu 2018 znašal 30,7 mrd EUR, kar je za 11,2 
% več kot v letu 2017. 
 
Države, s katerimi je imela Slovenija v letu 2018 največji obseg blagovne menjave, so Nemčija 
(11,814 mrd €), Italija (8,472 mrd ), Avstrija (5,581 mrd €) , Hrvaška (4,189 mrd €), Francija 
(2,996 mrd €) , Madžarska (2,005 mrd €), Poljska (1,817 mrd €).  
 
Države, v katere je Slovenija v letu 2018 izvozila oziroma uvozila največ blaga, so (navajamo le 
prvih 5) :   
 
 

IZVOZ v EUR 2018  

Nemčija 6.265.417.515 

Italija 3.850.956.058 

Hrvaška 2.509.154.038 

Avstrija 2.363.443.017 

Francija 1.723.611.075 

 
Največ izvozimo (po skupinah izdelkov): avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana 
predvsem za prevoz ljudi, zdravila, ki sestoje iz pomešanih ali nepomešanih proizvodov za 
terapevtsko ali profilaktično uporabo, za prodajo na drobno, olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, odpadna olja pridobljena iz nafte, bituminoznih mineralov, odpadna olja, deli in 
pribor za motorna vozila, električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo, vetrobranski brisalci, 
naprave za odmrznitev in naprave za razmegljitev, električna energija, elektrotermični aparati in 
naprave za gospodinjstvo, … 
 
Največ uvozimo (po skupinah izdelkov): Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, odpadna 
olja , avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, zdravila, ki 
sestoje iz pomešanih ali nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, za 
prodajo na drobno, deli in pribor za motorna vozila, motorna vozila za prevoz blaga, električni 
aparati za žično telefonijo in telegrafijo, električna energija, … 
 
Storitvena menjava Slovenije z vsemi državami skupaj je v letu 2018 znašala 12,9 mrd EUR, 
kar je za 9,0 % več kot v letu 2017. Največ storitvene menjave v letu 2018 je imela Slovenija z 
Avstrijo, Nemčijo in Italijo. Skupen izvoz storitev je v letu 2018 znašal 8,0 mrd EUR, kar je za 
10,3 % več kot v letu 2017. Skupen uvoz storitev je v letu 2018 znašal 4,9 mrd EUR, kar je za 
7,1 % več kot v letu 2017. 
 

UVOZ v EUR 2018 

Nemčija 5.548.603.522 

Italija 4.621.190.918 

Avstrija 3.218.489.864 

Hrvaška 1.680.373.626 

Francija 1.272.477.855 
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Storitve, ki jih je Slovenija v letu 2018 največ izvozila, so potovanja, transport in ostale poslovne 
storitve. 
 
Storitve, ki jih je Slovenija v letu 2018 največ uvozila, so ostale poslovne storitve, transport in 
potovanja.   
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada razrešila državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti 
 
Vlada je  na današnji dopisni seji  sprejela sklep o razrešitvi državne sekretarke na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Brede Božnik, in sicer  z dnem 5. 8. 2019.  
 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

Sklep o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje  

 
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in 
podeželje. 
 
Za člane so bili imenovani Cvetko Zupančič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), Franc 
Režonja (KGZS–Zavod Murska Sobota), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč 
(Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije), Marjan 
Vindiš (Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije), Anton Medved (Sindikat kmetov 
Slovenije), prof. dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Branko 
Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), dr. Andrej 
Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (GRM Novo mesto), Doris Letina (Zveza 
slovenske podeželske mladine) in Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije). 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Določitev Direkcije RS za vode za upravljavca nepremičnin v k.o. Železniki 
 
Vlada  je določila Direkcijo RS za vode (DRSV) za upravljavca nepremičnin vse k.o. 2071 
Železniki, ki so v lasti Republike Slovenije. Zemljišča predstavljajo priobalno oziroma vodno 
zemljišče Selške Sore. Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, izvajata 
projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«, zato je smisleno, da je upravljalec teh 
zemljišč DRSV. Projekt se se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora 
naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam«.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 


