
 

 

 

 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

66. dopisna seja Vlade Republike Slovenije 
14. avgust 2019 

 

 

 
Vlada potrdila spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Predlog spremembe uredbe je posledica Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 
(Aneks št. 12 h KPJS), na podlagi katerega se spreminjajo obstoječi dodatki za delo ponoči 
(C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) in dodatek za delo na dela prost dan (C111). 
 
Navedenim dodatkom se spreminja faktor, tako da velja od 1. septembra 2019 sledeče 
ovrednotenje: 40 odstotkov od osnovne plače za delo ponoči, 90 odstotkov od osnovne plače 
za delo v nedeljo in 120 odstotkov od osnovne plače za delo na dan, ko je z zakonom določen 
dela prost dan. 
 
Poleg navedenega se dopolnijo položajni dodatki za sodnike in tožilce, ki veljajo tudi v primeru 
nadomeščanj. Doslej v opredelitvi ni bilo posebej navedeno, da položajni dodatek velja tudi v 
primeru nadomeščanj. Gre za obstoječe položajne dodatke, za katere veljajo že obstoječe 
pravne podlage in so v uredbi že opredeljeni pod šiframi C330, C340, C350, C360, C370 in 
C380.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada posodobila Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju 
dogodkov v civilnem letalstvu 
 
Vlada je obstoječo uredbo posodobila tako, da se v novi različici navaja nova evropska uredba 
o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
varnost v letalstvu (Uredba (EU) 2018/1139 s 4. julija 2018). 
 
V posodobljeni uredbi so črtani tudi tisti deli, za katere se Uredba (EU) št. 372/2014 o 
poročanju, analizi, spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu uporablja neposredno. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 

 

Vlada sprejela spremembo Akta o ustanovitvi družbe SODO in naložila vpis spremembe v 
knjigo sklepov družbe 
 
SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, izvaja gospodarsko 
javno službo distribucijskega operaterja, ki je za Republiko Slovenijo bistvenega pomena, in je v 
100-odstotni državni lasti. 
 
V Aktu o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. je bilo določeno, da direktorja imenuje in odpokliče 
nadzorni svet družbe na podlagi javnega razpisa, pri čemer vlada kot ustanoviteljica in edina 
družbenica nima nikakršne pristojnosti. 
 
Glede na pomembnost družbe SODO, ki deluje izključno v javnem interesu, njegova dejavnost 
pa je bistvena za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v državi, je primerno, 
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da ima tudi ustanovitelj in 100-odstotni lastnik pri imenovanju oziroma razrešitvi direktorja 
družbe določene pravice. S tem se še dodatno zagotovi, da bodo naloge poslovodstva izvedene 
strokovno in s podporo in zaupanjem vseh organov družbe – tako nadzornega sveta kot 
skupščine –, kar je ključno za zagotovitev uspešnega delovanja družbe. 
 
Vlada je v vlogi skupščine družbe SODO zato potrdila spremembo Akta o ustanovitvi družbe 
tako, da bo v njegovih relevantnih členih določeno, da daje soglasje k imenovanju in razrešitvi 
direktorja družbe SODO skupščina družbe, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega 
za energijo. 
 
Za vpis sklepov v knjigo sklepov družbe SODO je vlada pooblastila direktorja družbe SODO. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada o prerazporeditvi pravic porabe 
 
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe.  
 
Ministrstvo za javno upravo je predlagalo prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega 
finančnega načrta v višini 173.650 evrov. Ministrstvo mora namreč na podlagi Zakona o ureditvi 
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške zagotoviti sredstva za 
dodelitev finančne pomoči za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji. V letu 2019 bo 
ministrstvo na podlagi dveh ugodenih vlog izplačalo finančno pomoč v višini 173.650 evrov.  
 
Ministrstvo za notranje zadeve je predlagalo prerazporeditev pravic porabe v višini 49.410 evrov 
na Ministrstvo za javno upravo z namenom nakupa standardnih računalnikov.  
 
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predlagala prerazporeditev 13.815,75 
evra na Ministrstvo za zunanje zadeve, in sicer na podlagi Sporazuma o trajnem prenosu kvote 
za zaposlitev za eno delovno mesto iz omenjene vladne službe na zunanje ministrstvo.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada o spremembi Načrta razvojnih programov 2019-2022 
 
Vlada je na današnji dopisni seji potrdila sklep, da se v veljavni  Načrt razvojnih programov 
2019-2022, skladno s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt št. 3130 – 19 – 0010 z 
nazivom »Organiziraj moje življenje«.  
 
Udeležba ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo v programu Evropske komisije 
»Podpora iz okolja pri samostojnem življenju« sloni na zavezanosti Evropske unije k porabi 
informacijsko komunikacijskih tehnologij kot ključnega dejavnika pri odgovarjanju na izzive, ki jih 
prinaša staranje prebivalstva.  
 
Gre za program, ki je eden od mehanizmov, s katerim prispevamo k spodbujanju digitalnih 
veščin pri starejših odraslih. S projektom »Organiziraj moje življenje« bomo omogočil razvoj 
inteligentnega sistema, ki bo starostnikom, ki jim peša spomin, pomagal pri vsakdanjih opravilih.  
 
Inteligentne računalniške metode bodo skušale razbrati uporabnikovo vsebino in trenutne 
potrebe, nato jim bodo s pomočjo tablice ponujeni opomniki ali navodila za običajna opravila 
(kot npr. pranje perila).  Ta bodo zastavljena tako, da bodo urila njihov spomin in jim omogočila 
daljše samostojno življenje na domu.   
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Uvrstitev informacijskega sistema eVŠ v veljavni načrt razvojnih programov 
 
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 umestila nov projekt, to je Informacijski 
sistem eVŠ. Namen projekta je zagotoviti nemoteno delovanje vseh funkcionalnosti 
informacijskega sistema eVŠ, njegovega vzdrževanja in nadgradnje.  V okviru projekta se bodo 
financirale vse aktivnosti v zvezi s tem.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt Evidenčni in analitski informacijski 
sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) vzpostavilo leta 2012. Leta 2016 je aktiviralo 
spletni portal eVŠ, ki je namenjen predstavitvi podatkov o visokem šolstvu širši javnosti, je pa 
tudi vstopna točka za vpis v visoko šolstvo. Lani sta bila v eVŠ vzpostavljena elektronski 
obrazec za razpis, ki omogoča spletno sporočanje podatkov o razpisih za vpis, in modul za 
visokošolski izbirni postopek, ki podpira izbirni postopek prijavljenih za vpis na visokošolskih 
zavodih. Načrtovano je, da se modula v polnem obsegu uporabita za izvedbi prijavno-izbirnega 
postopka za študijsko leto 2020/2021. 
 
V letu 2019 je bilo v eVŠ nadgrajeno podatkovno skladišče in dopolnjeno obstoječe analitično 
orodje z novimi podatki za znanstveno-raziskovalne namene in za izvajanje analiz o 
zaposljivosti študentov in diplomantov ter prehodnosti med srednješolskim in terciarnim 
izobraževanjem.   
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Uvrstitev sanacije športnega igrišča  GESŠ Trbovlje v veljavni načrt razvojnih programov 
 
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 umestila sanacijo športnega igrišča 
Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Z njo bodo rešili problematiko dotrajanih in 
neprimernih površin za izvajaje športnih dejavnosti ter prireditev. Skupna vrednost investicije 
znaša 374.498 evrov. 

 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Uvrstitev večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana v veljavni načrt razvojnih 
programov 
 
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 umestila večnamenski šolski objekt 
Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. S predvideno novogradnjo štirih učilnic s 
pomožnimi spremljajočimi prostori bodo pridobili ustrezne prostore za izvajanje učnega 
programa in praktičnega pouka. Vrednost naložbe je dobrih 1,3 milijona evrov, od katerih bo 
300 tisoč evrov zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti členov dveh zakonov s področja 
izobraževanja 
 
Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za 
oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli  in 11. člena Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanje. Posredovala 
ga bo Državnemu zboru.  
 
Vlada je prepričana, da omenjena člena zakonov nista v nasprotju z ustavo. Ustanavljanje 
dvojezičnih šol namreč ustava zapoveduje, zakonodajalcu pa je prepuščeno le, da določi 
območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. To obveznost tudi izpolnjuje. 
 



 

 

 

4 

Ustavno sodišče je na vse bistvene očitke pobudnika iz predmetne ustavne pobude že 
odgovorilo z odločbo, prav tako pobudnik ni izkazal, da bi določbi omenjenih zakonov kršili 
pravice večinskega naroda na območju, za katerega zakon določa, da je dvojezično 
izobraževanje obvezno. Zato vlada predlaga zavrnitev ustavne zahteve kot neutemeljene.   
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada sprejela mnenje o pobudi družbe KPL d.o.o. za začetek postopka za oceno 
ustavnosti določb Zakona o javnem naročanju v zvezi  z delovnim časom in počitki 
 
Vlada je sprejela mnenje o pobudi družbe KPL d.o.o. za začetek postopka za oceno ustavnosti 
tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) 
četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi 
z delovnim časom in počitki (U-I-180/19). 
 
Vlada ugotavlja, da izpodbijane določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) sledijo 
usmeritvam, ki jih je določil zakonodajalec Evropske unije zlasti v Direktivi 2014/24/EU. 
Nespoštovanje delovnega in socialnega prava je bil kot neobvezni izključitveni razlog na podlagi 
pravnega reda Evropske unije v slovensko zakonodajo prenesen na način uvedbe obvezne 
izključitve iz postopkov javnega naročanja za gospodarski subjekt, pri katerem je v zadnjih treh 
letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republika Slovenija ali druge 
države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  
 
Navedena ureditev je skladna z vsemi izpodbijanimi določbami ustave. Izpodbijane določbe v 
zvezi s prekrški na področju delovnega časa in počitkov predstavljajo eno najpogostejših kršitev 
delovnopravne zakonodaje, zato je bila njihova vključitev v izpodbijano ureditev tako smiselna 
kot potrebna.  
 
Namen izpodbijane ureditve je zagotoviti spoštovanje delovnih in socialnih pravic tudi v 
pogodbah, ki jih zasebni subjekti sklepajo z javnim sektorjem, s ciljem zagotoviti najvišje 
standarde pri uresničevanju in varovanju človekovih pravic, predvsem pravic delavcev. 
Poslanstvo javnega sektorja mora biti dajanje zgleda zasebnemu sektorju, področje javnega 
naročanja pa je primerno za uveljavljanje ciljev sekundarnih politik, kot jih uveljavlja tudi pravo 
Evropske unije. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Evropska sredstva PHARE porabljena namensko  
 
Vlada je ugotovila, da so sredstva Evropske unije PHARE, prejeta za izvajanje projektov ECS I 
in ECS II (za namen ugodnega financiranja okoljevarstvenih naložb),  s katerimi upravlja Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v celoti  dodeljena Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu 
skladu in jih Eko sklad, vodi kot dolgoročno obveznost do Republike Slovenije.  
 
Obveznosti  do Republike Slovenije se letno zmanjšujejo za znesek prilivov iz naslova vračil 
glavnic kreditov, odobrenih iz teh sredstev za financiranje okoljskih naložb, kar letno povečuje 
prihodke Eko sklada in so namenjena za tekoče poslovanje Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada. Z dodatnimi prihodki Eko sklada je omogočeno določanje nižje 
obrestne mere za kredite za naložbe v ukrepe varstva okolja. Stroški delovanja Eko sklada se 
namreč financirajo izključno iz prihodkov iz obresti danih kreditov, posojilo z ugodno obrestno 
mero pa je skladov ključni finančni instrument za spodbujanje naložb varovanja okolja skladno z 
ZVO-1. Tako so sredstva PHARE porabljena za mehčanje obrestne mere okoljskih kreditov, ki 
jih nudi Eko sklad, s čimer je zagotovljena namenskost porabe sredstev Phare.  
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Računsko sodišče je v Osnutku revizijskega poročila Zbirna bilanca stanja proračuna Republike 
Slovenije na dan 31. 12. 2018 ugotovilo, da Ministrstvo za okolje in prostor med dolgoročnimi 
terjatvami iz poslovanja izkazuje terjatve do Eko sklada, in sicer v višini 1.143.149 evrov. Po 
mnenju Računskega sodišča na podlagi sklepa vlade ni razvidno, ali se je s temi sredstvi 
povečalo namensko premoženje Eko sklada ali jih je vlada s tem sklepom zgolj prenesla v 
upravljanje Eko sklada. Zato Ministrstvo za okolje in prostor predlaga vladi v sprejem 
ugotovitvena sklepa, s katerima je natančneje določen namen porabe teh sredstev, pridobljenih 
iz naslova evropskega programa PHARE in je vezan na sklep vlade iz leta 2007. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada o spremembi Pogodbe o ustanovitvi ESM 
 
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog stališča RS o spremembi Pogodbe o 
ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM). 
 
Slovenija podpira spremembe pogodbe, kot jih je v skladu z usmeritvami voditeljev držav članic 
območja evra z dne 14. decembra 2018 dogovorila Evroskupina na zasedanju 13. junija 2019. 
 
Te spremembe se nanašajo na krepitev vloge ESM na področju kriznega upravljanja, okvir 
vzdržnosti dolga, jasnejšo opredelitev preventivnih finančnih instrumentov (ob zagotovitvi, da se 
o njihovih kriterijih odloča s soglasjem) in instrument zadnjega varovala za Enotni sklad za 
reševanje. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Stališče Republike Slovenije o dopolnitvi pogajalskih smernic glede pogajanj o 
večstranskem okviru za spodbujanje naložb 
 
Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije glede Priporočila za sklep Sveta EU o dopolnitvi 
pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede pogajanj o večstranskem okviru za 
spodbujanje naložb.  
 
Republika Slovenija podpira začetek pogajanj za sklenitev večstranskega okvira Svetovne 
trgovinske organizacije (WTO) za spodbujanje naložb, ker meni, da bo zadevni sporazum 
prispeval k oblikovanju bolj stabilnega in predvidljivega naložbenega in poslovnega okolja na 
globalni ravni. Kot pozitivno ocenjujemo izhodišče, da je potrebno oblikovati takšen sporazum, 
ki bo prinašal koristi tudi za mikro, mala in srednja podjetja, omogočal okrepitev naložbenih 
sposobnosti najmanj razvitih držav in držav v razvoju, upoštevanje smernic OECD o 
spodbujanju družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja.   
 

Slovenija se zavzema za transparentnost pogajalskega procesa. V tem okviru podpira redno 
poročanje in posvetovanje Evropske komisije s pristojnim odborom Sveta EU kot tudi 
sodelovanje z zainteresiranimi deležniki. Meni, da je potrebno okrepiti sposobnost držav v 
razvoju in najmanj razvitih držav, da pritegnejo neposredne tuje naložbe, sprejeti takšen pravni 
okvir, ki bo ustvarjal spodbudno naložbeno in poslovno okolje tudi za mikro, mala in srednja 
podjetja ter ustvarjal nove priložnosti za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in 
trajnostnega razvoja.  
 
Večstranski okvir za spodbujanje naložb v okviru WTO bo usklajen z iniciativami za olajševanje 
naložb v okviru drugih mednarodnih organizacij. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
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Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z izvedbo volitev 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Lidije Ivanuša v zvezi z izvedbo 
volitev in ga posreduje Državnemu zboru. 
 
V navedenem poslanskem vprašanju poslanka navaja, da je bilo v zadnjih letih večkrat govora o 
nepravilnostih pri izvedbi volitev in referendumov ter na vlado naslavlja vprašanje v zvezi s 
postopkom izvedbe volitev in referendumov ter o stroških vsakokratnih volitev oziroma 
referenduma. 
 
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje natančno opredeljuje stroške volitev in 
referendumov, stroške vseh oseb, ki sodelujejo pri volitvah in referendumih.  
 
Odgovori so oblikovani na podlagi podatkov, pridobljenih iz Državne volilne komisije (DVK), ki je 
pristojna za izvajanje nalog s področja volilne in referendumske  zakonodaje glede izvedbe 
volitev in referendumov. Navedene podatke DVK od leta 2011 objavlja tudi na spletnih 
povezavah, navedenih v tem gradivu. 
 
Iz podatkov DVK izhaja, da so stroški zadnjih volitev in referenduma naslednji: 
 

PREDČASNE VOLITVE V 
DRŽAVNI ZBOR - 2018 

REFERENDUM ZIUGDT - 2018 VOLITVE PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE - 2017 

4.116.677,94 EUR 3.351.835,76 EUR 5.229.676,89 

Vir: Služba DVK, 2019 
 

DVK že vse od leta 2011 sproti objavlja stroške izvedbe volitev in referendumov na svoji spletni 
strani (https://www.dvk-rs.si/index.php/si/) in so ves čas javno dostopni. 
 
Za posamezne volitve ali referendum DVK objavi tabelo, iz katere je razvidna tudi struktura 
stroškov.  
 
Strošek dela vseh ljudi, ki sodelujejo pri volitvah oziroma referendumih  ter delež v celotni masi 
stroškov izvedbe volitev oziroma referenduma:  
 
Po podatkih DVK stroški nadomestil in povračil stroškov prevoza (kilometrin), ki jih na podlagi 
določb Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) in Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za 
določitev višine nadomestil in povračila stroškov članov volilnih organov, tajnikom in drugim 
osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Pravilnik o nadomestilih) prejmejo 
člani volilnih organov (volilnih komisij in volilnih odborov) in tajniki ter njihovi namestniki, znašajo 
nekaj več kot 2 mio evrov oziroma  približno 50 % vseh stroškov izvedbe posameznih volitev. 
Delež teh stroškov se spreminja v odvisnosti od drugih stroškov izvedbe volitev ali referenduma 
in je običajno pri izvedbi referendumov nekoliko višji (do  približno 60%), ker so tudi drugi stroški 
manjši ( na primer tisk glasovnic). 
 
Stroški nadomestil volilnih organov za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v 2018 so bili: 

Stroški nadomestil in kilometrin članov volilnih komisij  891.000,17 EUR  

Stroški nadomestil in kilometrin članov volilnih odborov 1.130.852,41 EUR  

Skupaj  2.021.852,58 EUR 49,11% 

Vir: Služba DVK, 2019 

 
Primerjava strošek volitev glede na vrsto volitev oziroma referenduma: 
 
Po podatkih DVK se stroški volitev razlikujejo od stroškov referenduma, tako kot se tudi 
razlikujejo stroški izvedbe posameznih (državnozborskih ) volitev.  Stroški izvedbe posameznih 
volitev in referenduma so od leta 2011 objavljeni na spletni strani DVK (https://www.dvk-
rs.si/index.php/si/).  
 
Vlada na vprašanje - kdaj bodo uvedene e-Volitve pojasnjuje: 
 

https://www.dvk-rs.si/index.php/si/
https://www.dvk-rs.si/index.php/si/
https://www.dvk-rs.si/index.php/si/
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V Republiki Sloveniji nimamo elektronskih volitev v smislu glasovanja po elektronski poti, imamo 
pa zagotovljeno informacijsko podporo ostalim volilnim opravilom, kar omogoča učinkovito in 
racionalno izvedbo volitev in referendumov, hitrejšo objavo neuradnih izidov glasovanja in s tem 
tudi večjo transparentnost dela volilnih organov. Elektronsko so podprti kandidacijski postopek, 
podpora delu volilnih komisij in zajem volilnih rezultatov ter objave rezultatov za javnost. Enako 
velja za informacijsko podporo na državni kot tudi na lokalni ravni. 
 
Vlada se sicer zavzema za vzpostavitev čim več elektronskih storitev javne uprave in tudi za 
njihovo čim večjo uporabo. Na področju referenduma obstaja možnost spletne oddaje podpore 
zahtevi za razpis referenduma. Dodatno je ob vsakih volitvah na portalu eUprava na voljo 
elektronski obrazec »E-obvestila volivcev«, na podlagi katerega je za volivce poenostavljeno 
obveščanje volilnih organov, da želijo glasovati na volitvah na drug način (gre za posebne 
oblike glasovanja: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti 
v tujini, izven okraja stalnega prebivališča, po pošti v Republiki Sloveniji, na domu). Z uporabo 
tovrstnih storitev se postopoma gradi tudi zaupanje državljanov v elektronske storitve v zvezi z 
izvedbo volitev  in posledično tudi v internetne volitve.  
 
Menimo, da bo za prihodnost spletnega glasovanja ključnega pomena razvoj šifrirnih tehnologij 
in boljših metod zagotavljanja varnega informacijskega okolja ter sistemska ureditev spletnega 
glasovanja v volilni in referendumski zakonodaji, predhodno pa bo treba opraviti temeljit 
razmislek in podrobno posvetovanje s strokovno in širšo javnostjo, da bi tako prišli do 
prepričljive in zaupanja vredne rešitve.  
 
Na vprašanje ali bi bilo možno, da bi volitve oziroma referendum izvedli uslužbenci upravnih 
enot brez nadomestila, bodisi med svojim rednim delovnim časom, bodisi v nedeljo, vlada 
pojasnjuje, da gre za vrsto predvolilnih in volilnih opravil. Dela javnih uslužbencev, ki opravljajo 
naloge tajnika ali namestnika tajnika volilne komisije, ni mogoče omejiti  samo na nedeljo, ko je 
dan glasovanja, temveč gre za izvajanje več nalog v zvezi z volilnimi opravili, ki trajajo vse od 
razpisa posameznih volitev oziroma referenduma in se tudi ne končajo v trenutku zaprtja 
volišča. Gre za zahtevne in odgovorne  naloge, pri katerih ne sme prihajati do napak, ker bi 
vsaka napaka lahko povzročila dvom v legitimnost volilnega oziroma referendumskega 
rezultata. Teh nalog in opravil, ki jih zaposleni na upravnih enotah izvajajo za DVK, ki za 
izvajanje teh nalog nima svojih zaposlenih, ni mogoče šteti za redne naloge zaposlenih na 
upravnih enotah. 
 
Primerjava evropskih držav: Izvedba volitev v Republiki Sloveniji je primerljiva z volitvami v 
ostalih evropskih državah. Republiko Slovenijo je obiskala tudi opazovalna misija Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki je opazovala tako predsedniške volitve v letu 
2017, kot tudi volitve v državni zbor v letu 2018. Posebnih odstopanj v svojih poročilih ni 
ugotovila, sklepno pa je ugotovila, da so zadeve primerljive z ostalimi volilnimi sistemi. 
 
Glede primerjave e-volitev dodajamo, da so pri uvajanju spletnega glasovanja previdne tudi 
druge države. Tako ima v praksi elektronske volitve samo Estonija, ki vzporedno nudi tudi 
"fizično" glasovanje. Več razvitih svetovnih držav, med drugim Švica, Norveška, Nemčija, ZDA 
in Kanada, Nizozemska, je že izvedlo pilotne projekte e-volitev, a jih je opustilo, ker so njihovi 
strokovnjaki za informacijsko varnost v vsakem primeru ocenili, da je tehnološki vidik glasovanja 
na daljavo mogoče zlorabiti in spremeniti izid volitev. Tudi Estoncem so mednarodni 
strokovnjaki že povedali, da je njihov volilni sistem dokazljivo zelo ranljiv in da je z njim mogoče 
manipulirati, ter jim celo priporočili, da ga prenehajo uporabljati, dokler tehnologija ne ponudi 
zanesljivejših rešitev. 
 
Poslanko je zanimal tudi postopek glede imenovanja volilnih komisij ter odborov predlaganje 
kandidatov ter plačilo, ki je določeno za delo v volilnih komisijah. Odgovor na ta vprašanja je 
podrobno opredeljen v odgovoru na poslansko vprašanje, vsebina pa je dostopna tudi na 
spletnih straneh DVK, MJU ter zakonodaji (Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volitvah v 
državni zbor ter Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi). 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 

https://jhalderm.com/pub/papers/ivoting-ccs14.pdf
https://jhalderm.com/pub/papers/ivoting-ccs14.pdf
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Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega 
v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem.  
 
V odgovoru je pojasnjeno, da področje svetlobnega onesnaževanja ureja Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba). Uredba določa ciljno vrednost letne 
porabe električne energije za razsvetljavo cest in javnih površin v občini, izračunane na 
prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v dotični občini (5. člen uredbe). Uredba določa 
tudi mejne vrednosti zunanje razsvetljave proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove ter 
objektov za oglaševanje. Dopustna osvetlitev oken varovanih prostorov je najbolj omejujoča za 
območja naravnih vrednot, za naselja, mesta ter območja z visoko nočno dejavnostjo v mestih z 
več kot 20.000 prebivalci pa se ta omejitev zmanjšuje. Nadalje določa uredba tudi zahteve 
glede ustreznosti nameščanja svetilk, lokacije, časa obratovanja razsvetljave ter ostale 
omejitve. Nadzor nad svetlobnim onesnaževanjem opravlja v skladu z uredbo inšpekcija, 
pristojna za varstvo okolja. Aktivnosti inšpekcije so na voljo v letnih poročilih. 
 
Prav tako vlada pojasnjuje, da Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je za naročnike (torej 
med drugimi za organe Republike Slovenije, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in druge 
osebe javnega prava) obvezna za uporabo, kot enega izmed predmetov zelenega javnega 
naročanja določa tudi predmet Cestna razsvetljava in prometna signalizacija. V tem primeru je 
treba zasledovati dva cilja, in sicer, da se pri prenovi cestne razsvetljave zagotovi 30 % 
prihranka porabe električne energije ter da najmanj 30 % cestne razsvetljave omogoča 
zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada odgovorila na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše 
 
Poslanec Državnega zbora Jani Ivanuša je v svojem poslanskem vprašanju vlado prosil za 
podatke o tem, koliko sredstev je bilo doslej porabljenih za izgraditev hitre ceste Ormož-
Hajdina, za katere storitve ali blago so bila sredstva porabljena in kateri izvajalci del so sredstva 
prejeli za katere storitve in koliko sredstev. 
 
Vlada je odgovorila, da je bilo doslej za ta cestni odsek do 30. 6. 2019 porabljenih 17.780.000 
evrov, in sicer 527.000 evrov za odsek Ptuj–Markovci, 3.034.000 evrov za odsek Markovci–
Gorišnica in 14.218.000 evrov za odsek Gorišnica-Ormož. 
 
Na odseku Ptuj–Markovci so bila sredstva porabljena za prostorsko umeščanje, projektiranje in 
plačilo inženirja, na odseku Markovci–Gorišnica–Ormož pa poleg že navedenih postavk še za 
odkupe zemljišč in graditev. 
 
V dosedanjih postopkih prostorskega umeščanja in gradnje hitre ceste Hajdina–Ormož je 
investitor DARS, d. d., sodeloval z naslednjimi izvajalci: ZUM, d. o. o. Maribor, URBIS, d .o. o. 
Maribor, Aquarius, d. o. o., Geatech, d. o. o., IPSUM, d. o. o., Omega consult, d. o. o., BPI, d. o. 
o. Maribor, Lineal, d. o. o. Maribor, Dolenjska projektiva, d. d. Novo mesto, PNZ, d. o. o. 
Ljubljana, Ponting, d. o. o. Maribor, DRI, d. o. o., ZVKD Maribor, IG ZRMK, d. o. o. in ZAG, 
Vegrad v stečaju, Primorje v stečaju, Energoinvest, d. o. o. Gornja Radgona in Pomgrad, d. d. 
 
Navedeni izvajalci del so prejeli sredstva v skupni vrednosti 4.762.000 evrov, razliko do skupno 
porabljenih 17.780.000 evrov pa predstavljajo stroški odkupov zemljišč, stroški financiranja in 
stroški povezani z vodenjem postopkov javnega naročanja. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Odgovor na sklepa Državnega sveta k obravnavi problematike lahke frakcije odpadkov 
 
Vlada je sprejela odgovor na sklepa Državnega sveta k obravnavi problematike lahke frakcije 
odpadkov. Vlada odgovarja, da se zaveda problematike odpadkov in nujnosti proaktivnega 
kratkoročnega in dolgoročnega reševanja.  
 
Izpostavlja  se načelo, da je treba za odpadke poskrbeti v Sloveniji, pri čemer ima v hierarhiji 
ravnanja z odpadki prednost zmanjšanje količin in ponovna uporaba ter reciklaža. V odgovoru je 
pojasnjeno, da država v tem trenutku še ni sprejela odločitve, ali bo šla v izgradnjo nove 
sežigalnice ali v nadgradnjo obstoječih objektov, z vidika družbene sprejemljivosti pa so bile 
občine pozvane, da se opredelijo do tega vprašanja. Vlada se v odgovoru opredeljuje tudi do 
predloga županj in županov slovenskih občin za uvedbo enotne cene za prevzem lahke frakcije 
odpadkov in pojasnjuje, da na cene odpadkov obdelanih izven obvezne gospodarske javne 
službe sežiganja komunalnih odpadkov država nima vpliva in zato ne more določati enotne 
cene. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada razrešila direktorja Direkcije za infrastrukturo in imenovala vršilko dolžnosti 
direktorja direkcije 
 
Na predlog ministrice za infrastrukturo je vlada sprejela odločbo, da se direktor Direkcije RS za 
infrastrukturo Damir Topolko z 31. 8. 2019 razreši s položaja. Njegovo delo bo kot vršilka 
dolžnosti direktorja direkcije prevzela Monika Pintar Mesarič, in sicer od 1. 9. 2019 do 
imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, 
torej najdlje do 29. 2. 2020. 
 
Ministrica je razrešitev direktorja Direkcije RS za infrastrukturo predlagala v skladu s petim 
odstavkom 83. člena zakona o javnih uslužbencih, po katerem »funkcionar oziroma organ, 
pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, 
v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika 
vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, 
načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na 
razloge iz drugega odstavka 83. člena ZJU«. Ministrica za infrastrukturo je funkcijo nastopila 13. 
9. 2018. 
 
Monika Pintar Mesarič je univerzitetna diplomirana ekonomistka z veliko vodstvenimi 
izkušnjami. Na mesto vršilke dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo prihaja z 
Ministrstva za finance, na katerem je zaposlena od leta 2007. 
 
Od februarja 2013 do novembra 2018 je bila generalna direktorica Direktorata za javno 
premoženje, pred tem pa je vodila Sektor za upravljanje javnega premoženja in nadzor nad 
zadolževanjem javnega sektorja in v Sektorju za spremljanje državnih pomoči bdela nad 
državnimi pomočmi. Od novembra 2018 spremlja in nadzira delovanje Družbe za upravljanje 
terjatev bank in pripravlja druga najzahtevnejša vladna gradiva. 
 
Med drugim je predsednica nadzornega sveta SID banke (drugi mandat), članica nadzornega 
sveta Sklada RS za nasledstvo (drugi mandat), članica odbora Krovnega pokojninskega sklada 
javnih uslužbencev (drugi mandat) in članica stalne medresorske delovne skupine OECD za 
podjetja v državni lasti in korporativno upravljanje. 
 
Bila je tudi namestnica predsednika nadzornega sveta Javnega podjetja Kontrola zračnega 
prometa, članica sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in je predsednica ali članica 
številnih medresorskih komisij ali komisij, ustanovljenih na podlagi zakonodaje. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Vlada sprejela sklep o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega 
razpisa za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija v obdobju 2019–2021« 
 
Vlada je sprejela sklep o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa za 
izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v 
obdobju 2019–2021«, za odločanje v tej zadevi pa pooblastila dr. Tanjo Kerševan Smokvina. 
 
Zaradi obstoja izločitvenega razloga po določbi 36. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku se minister za kulturo mag. Zoran Poznič izloči iz odločanja v postopku Javnega 
razpisa za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021«, za odločanje v tej zadevi se pooblasti državno 
sekretarko na Ministrstvu za kulturo dr. Tanjo Kerševan Smokvina. 
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
 


