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Jesenska napoved 2019: Umiritev gospodarske rasti 
 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Jesensko napoved gospodarskih 
gibanj 2019. Pričakujejo, da se bo gospodarska rast letos umirila in nato v prihodnjem letu 
ostala podobna. Z dokumentom, ki predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske 
politike, se je danes seznanila vlada. 
 
Ob obravnavi jesenske analize je bil soglasno sprejet sklep, da se na vseh ministrstvih linearno 
zmanjša proračunske odhodke za leto 2020 v višini 100 milijonov evrov in s tem ostajamo v 
okviru fiskalnega pravila. 
 
Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj 
 
 
Sprejeta uredba o zbirateljskih kovancih ob 30. obletnici plebiscita 
 
Vlada je danes izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih 
zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije. 
 
Predhodno je vlada z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni 
kovanci določila, da se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci ob dveh dogodkih, in sicer ob 
500. obletnici rojstva Adama Bohoriča (spominski kovanec za 2 eura) in ob 30. obletnici 
plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (zbirateljski kovanec). 
 
Na tej podlagi se z danes sprejeto Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih 
znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije določajo posamezne značilnosti teh zbirateljskih kovancev. 
 
Banka Slovenije je objavila javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih 
kovancev, ki bodo izdani v letu 2020. Do zaključka natečaja, 12. maja 2019 je prispelo 18 
idejnih osnutkov za zbirateljske kovance, izdane ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije.  
 
Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je vladi predlagala, da potrdi idejni osnutek kovanca 
avtorja Tevža Zrinskega. 
 
Uredba predvideva izdajo 500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 1.000 srebrnikov z 
nominalno vrednostjo 30 evrov in 48.250 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo 3 evre. 
Zlatniki tehtajo 7 gramov in imajo premer 24 milimetrov, srebrniki in zbirateljski dvokovinski 
kovanci pa tehtajo 15 gramov ter imajo premer 32 milimetrov. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada določila videz spominskega kovanca ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča 
 
Vlada je danes obravnava predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 500. obletnici 
rojstva Adama Bohoriča. Izdanih bo 1 milijon teh spominskih kovancev. Motiv kovanca mora 
potrditi še Svet Evropske unije. 
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Predhodno je vlada z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni 
kovanci določila, da se v letu 2020 med drugim izdajo spominski kovanci ob 500. obletnici 
rojstva Adama Bohoriča.  
 
Danes je vlada obravnavala predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 500. obletnici 
rojstva Adama Bohoriča, ki ji ga je na podlagi javnega, anonimnega razpisa predlagala Komisija 
za izdajo priložnostnih kovancev. Komisija je vladi predlagala, da za izvedbeni projekt potrdi 
idejni osnutek kovanca avtorice Lane Semečnik. 
 
Osrednji motiv predloga je večjezični slogan z naslovnega lista Bohoričeve latinsko-slovenske 
slovnice »Proste zimske urice«. Slovenski del slogana se nahaja v spodnji polovici jedra 
kovanca in je tiskan v bohoričici, ki jo na kovancu zlahka prepoznamo zaradi uporabe tipične 
črke »ſ«. Za slovenskim napisom je isti slogan zapisan v latinščini – ta predstavlja Bohoričev 
prispevek mednarodni akademski sferi. V jedru ob kolobarju kovanca je napis »ADAM 
BOHORIČ 1520 | SLOVENIJA 2020«. Na kolobarju kovanca je razvrščenih 12 zvezd evropske 
zastave, na obodu kovanca pa sta napis »SLOVENIJA« in vtisnjena pika. 
 
Vlada je določila, da bo obseg izdaje spominskega kovanca ob 500. obletnici rojstva Adama 
Bohoriča en milijon kovancev. 
 
V skladu z evropsko uredbo glede apoenov in tehničnih specifikacijah eurokovancev, 
namenjenih obtoku, se morajo države članice obveščati o osnutkih motivov na novih 
nacionalnih straneh spominskih kovancev in o predvidenem obsegu izdaje, preden se motivi 
formalno odobrijo. Motive kovancev potrdi Svet EU. Odločitev vlade o glavnih znamenjih 
spominskega kovanca bo zato začela veljati z odlogom, in sicer ko bo pridobljeno soglasje 
Sveta EU.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Prenos koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 
Lendava s koncesionarja Sava Turizem na družbo Terme Lendava 
 
Vlada  je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 
in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava prenese s koncesionarja, družbe 
Sava Turizem d. d., na novega koncesionarja, družbo Terme Lendava, turizem in gostinstvo d. 
o. o. vlada je za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem se pooblastila ministra za 
okolje in prostor Simona Zajca. 
 
Skladno z uredbo je vlada brez javnega razpisa izdala odločbo o določitvi koncesionarja z dne 
30. 12. 2015, s katero je za koncesionarja določila družbo Sava Turizem. S koncesionarjem je 
bila 28. 1. 2016 sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 30 let.  
  
Zakon o vodah med drugim določa, da se lahko vodna pravica v celoti ali deloma prenese na 
drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev ter 
da se v primeru koncesije vodna pravica prenese z izdajo nove odločbe. Zahtevo za prenos 
vodne pravice predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte 
in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica. 
 
Družba Terme Lendava je 21. 3. 2019 vložila vlogo za prenos koncesije za rabo termalne vode 
iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava.  
 
Ker je bilo v predhodnem postopku ugotovljeno, da družba izpolnjuje vse pogoje in merila, 
predpisana za prenos koncesije, vlada izdaja odločbo, s katero se koncesija prenese na novega 
koncesionarja. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Informacija o izdelavi predhodne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic 
letošnjih junijskih in avgustovskih neurij 
 
Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o izdelavi predhodne (izračunane) ocene 
škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija 
2019. 
 
Na podlagi pobude Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo Uprava RS za zaščito 
in reševanje, izvedla predhodno (izračunano) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi 
posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija, ki so sicer zavarovarljiva.  
 
Pobuda za ocenjevanje se da ob naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah, če je 
ocenjeno, da je nastala škoda okoli 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v 
tekočem letu in če je v večjem obsegu nastala škoda na kmetijskih kulturah tako, da so 
poškodovane nad 30 odstotkov. 
 
Ocenjena škoda bo služila kot podlaga za: 
- odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
- znižanje najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč republike Slovenije;  
- prilagoditve ukrepov tekoče kmetijske politike – uveljavljanje višje sile; 
- podlaga za posebne pomoči kmetijskim gospodarstvom v težavah. 
 
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s točo je že v teku, za kar je Uprava RS za 
zaščito in reševanje že 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada sprejela stališče glede upravičenosti do invalidskega nadomestila  
  
Vlada je sprejela stališče na ponoven poziv Varuha človekovih pravic  glede upravičenosti do 
invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
  
Varuh človekovih pravic je pozval vlado, da oblikuje stališče glede upravičenosti do invalidskega 
nadomestila za osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Vlada je stališče oblikovala junija 2019, a jo je Varuh človekovih pravic s 
ponovnim dopisom ponovno pozval k obrazloženi opredelitvi do svojega stališča. Vlada 
odgovarja, da je problematika, na katero opozarja Varuh človekovih pravic, večplastna in široka 
in jo je moč razrešiti samo ob sodelovanju vladnih in nevladnih organizacij in ni samo predmet 
sprememb določb posamičnega zakona. Ob tem vlada dodaja, da rešitve veljavnih zakonov 
niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in da je cilj vseh aktivnosti in ukrepov vlade  
usmerjen v uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov in ustavnih pravic, ki se nanašajo na 
invalide.  
  
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada seznanjena s poročilom o zadolževanju občin za leto 2018  
 
Vlada se je danes seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja 
na ravni občin v letu 2018 ter zadolženosti na dan 31. december 2018, ki ga bo poslala v 
Državni zbor.  
 
Zakon o javnih financah določa, da so občine o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih 
oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolžne 
poročati Ministrstvu za finance. Poročilo za leto 2018 je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so 
jih posredovale občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin. 
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Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2018 v 
primerjavi z letom 2017 povečala za 11,3 milijona evrov in je konec leta 2018 znašala 852,9 
milijona evrov oziroma 1,86 % BDP. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi 
občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2018 
je znašal 414 evrov. 
 
V letu 2018 je Ministrstvo za finance občinam izdalo sto eno soglasje k zadolžitvi. Skupni obseg 
novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 95,6 milijona evrov. Povprečna 
zadolženost v letu 2018 obravnavanih občin je bila 5,7 % njihovih v predhodnem letu 
realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v 
občinskih proračunih za leto 2018, šest občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna.  
 
V letu 2018 se je pri državnem proračunu z odobritvijo Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo dodatno zadolžilo 131 občin v skupni višini 20,3 milijona evrov in sicer 0,6 milijona 
evrov za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, 57 tisoč evrov za odplačilo letnih 
obveznosti obstoječih dolgov in 19,6 milijona evrov za sofinanciranje investicij v lokalno javno 
infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov 
prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.  
 
Obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2018 
na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki 
pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja 
občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela stališče glede okvira za upravljanje proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost 
 
Vlada je danes sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost za euroobmočje.  
 
V predlogu stališča Slovenija podpira predlog okvira in s tem sprejem Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za 
euroobmočje EU 2019/0161.  
 
Cilj proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost, ki je del programa za 
podporo reformam, je spodbujati konvergenco z zagotavljanjem finančne podpore državam 
članicam euroobmočja za reforme in naložbe. 
 
Okvir za upravljanje predstavlja predpogoj za dokončno oblikovanje in uveljavitev delovanja 
samega instrumenta, katerega končne rešitve še niso določene. Način upravljanja novega 
instrumenta, kot je predlagan v uredbi, spodbuja okrepitev dialoga med institucijami Evropske 
unije, zlasti med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, s ciljem zagotavljanja smernic za 
ekonomsko politiko glede reform in naložb, ki jih bo podprl novi proračunski instrument.  
 
Za Slovenijo, kot članico euroobmočja, nov instrument predstavlja dodatno finančno spodbudo 
za uveljavljanje in izvajanje reform ter naložb. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Protokol k Začasnemu evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu o trgovini in 
sodelovanju med EU in Palestinsko osvobodilno organizacijo 
 
Vlada je sprejela pozitivno stališče RS o začasni uporabi Protokola k Začasnemu evro-
mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko 
skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo za Palestinsko upravo 

http://www.mgrt.gov.si/
http://www.mgrt.gov.si/


 

 5 

Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in 
Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze o splošnih načelih za sodelovanje v programih 
Unije. 
 
Del evropske sosedske politike (ESP) je postopno odpiranje programov in agencij Unije 
partnerskim državam. ESP je eden izmed številnih ukrepov za spodbujanje reform, 
modernizacije in tranzicije v soseščini EU. Protokol omogoča sodelovanje v nekaterih programih 
EU, zlasti prejemanje pomoči, ki jo zagotavlja EU. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
  
 
Dodatni protokol h konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta 
Evrope o preprečevanju terorizma in ga predložila Državnemu zboru. 
 
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma je bila sklenjena leta 2015 na mednarodni 
konferenci o tujih terorističnih borcih v Rigi. Namen dodatnega protokola h Konvenciji je 
ustrezna implementacija Resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov glede 
groženj mednarodnemu miru in varnosti, ki jih povzročajo teroristična dejanja. 
 
Z dodatnim protokolom se izrecno inkriminirajo oblike pripravljalnih dejanj kaznivega dejanja 
terorizma, kot so usposabljanje in financiranje v organizaciji z namenom terorizma, organizacija 
potovanja in potovanje v tujino z namenom terorizma. Protokol stremi k uravnoteženju 
navedenega represivnega segmenta z varovanjem človekovih pravic in svoboščin kot so 
svoboda gibanja, izražanja, združevanja in verska svoboda ter ohranjanje človekovega 
dostojanstva.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Sporazum o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih 
predstavništev in konzulatov 
 
Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Argentinske republike o 
opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih dejavnosti članov člana diplomatskih predstavništev 
in konzulatov, sklenjenega v Buenos Airesu. 
 
Diplomatom in drugemu osebju veleposlaništva, ki so razporejeni v zunanjo službo, se 
praviloma na delu v tujini pridružijo družinski člani. Glede na to, da Dunajska konvencija o 
diplomatskih odnosih ne omogoča možnosti pridobitnega opravljanja poklica vzdrževanih 
družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov, države sklepajo 
dvostranske sporazume, ki take zaposlitve omogočajo. 
 
Sprejet sporazum omogoča, da se na podlagi vzajemnosti družinskim članom akreditiranih 
uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega 
predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Vlada se je seznanila z namero o podpisu Memoranduma z Republiko Indijo 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med 
Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvom za nove in obnovljive vire 
energije Republike Indije o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvo za nove in obnovljive vire 
energije Republike Indije nameravata ob robu obiska indijskega predsednika Rama Natha 
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Kovinda v Republiki Sloveniji, ki bo potekal med 15. in 17. septembrom 2019, podpisati 
memorandum o soglasju o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije. Memorandum 
obsega sodelovanje na področju sončne in vetrne energije, malih hidroelektrarn, biomase, 
bioenergije, odpadkov ter hranilnikov in krepitev zmogljivosti električne energije.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Program sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev 
med vladama Republike Slovenije in Republike Indije 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Programa sodelovanja na 
področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev med vladama Republike Slovenije 
in Republike Indije. 
 
Predlog Programa sodelovanja zajema klasična področja sodelovanja v kulturi in umetnosti, 
izobraževanju, štipendiranju, sodelovanju na področju medijev in radio-televizije, izmenjavi 
mladih in športu.  
 
Program bo omogočil razvijanje sodelovanja in izmenjave izkušenj med Slovenijo in Indijo na 
različnih ravneh.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam 
 
Vlada je sprejela predlog za plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam 
za promocijo mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic v letu 2019. 
V luči zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije ter dejavnosti in pomena posameznih 
mednarodnih organizacij, v katerih Slovenija aktivno deluje je Ministrstvo za zunanje zadeve 
vladi predlagalo plačilo prispevkov mednarodnim organizacijam za promocijo mednarodnega 
miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic za leto 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
  
 
Poročilo o delu Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi 
Karavanke 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu komisije za leto 2018 in prvo polovico leta 2019. 
Meddržavna slovensko-avstrijska komisija za cestni predor skozi Karavanke o svojem delu 
poroča ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo. Ministrstvo o poteku aktivnosti po potrebi, sicer 
pa enkrat letno poroča vladi.  
 
V poročevalskem obdobju se je meddržavna komisija sestala na enem skupnem srečanju in 
sicer 29. novembra 2018 v Ljubljani. Na  sestanku je bilo meddržavni komisiji predstavljeno delo 
gradbenega in tehničnega odbora, avstrijska stran pa je poročala tudi o uvedbi v delo izbranega 
izvajalca gradbenih del druge (vzhodne) cevi predora Karavanke na avstrijski strani.  
 
Glavna točka tega sestanka je bila potrditev spremembe višine predornine, ki sta jo predlagala 
oba upravljavca predora. Predlagana sprememba višine predornine je bila pripravljena v skladu 
s sklepom meddržavne komisije št. 2/29 iz leta 2015 in sicer, da se cena predornine usklajuje z 
inflacijo. Dogovorjeno je bilo, da se višina predornine spremeni 1. 1. 2019.  
 
Na pobudo avstrijske strani je bilo še dogovorjeno, da zasedanja meddržavne komisije potekajo 
tudi v prihodnje na ustaljen način, lahko pa se, glede na nujnost reševanja problematike, koristi 
sodobna tehnologija (video konferenca).  
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Meddržavna komisija se do sedaj v nobenem trenutku ni ukvarjala z reševanjem problematike 
izbire izvajalca za gradnjo slovenskega dela druge cevi predora Karavanke. Naslednji sestanek 
komisije je predviden do konca leta 2019 na Dunaju, vendar obstaja možnost, da se bo 
sestanek prestavil v 2020.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investiranjem v regionalni 
javni, zlasti železniški potniški promet 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investiranjem v 
regionalni javni, zlasti železniški potniški promet.  
 
Vlada skuša z investicijami v modernizacijo železniške infrastrukture premostiti razvojni 
zaostanek na tem področju s ciljem hitrejšega izvajanja železniškega potniškega prometa. V 
Republiki Sloveniji) se izvajajo prioritetno projekti železniške infrastrukture na koridorskih 
železniških progah. Ob tem se izvajajo tudi projekti na regionalnih železniških progah.  
 
V izvedbi so že naslednji projekti: obnova železniškega postajališča Ravne na Koroškem, 
gradnja podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru, modernizacija Kočevske proge 3. faza 
(signalno- varnostne naprave), zavarovanje nivojskega prehoda Saksid na goriški progi in 
zavarovanje nivojskega prehoda Birčna vas na dolenjski progi.  
 
Z dokončanjem projekta Modernizacija Kočevske proge 3. faza – signalno – varnostne naprave 
bo omogočena uvedba rednega potniškega železniškega prometa do Kočevja. Dela bodo 
končana predvidoma sredi leta 2020, po tem pa bo s spremembo voznorednega obdobja po 
približno 50 letih ponovno vzpostavljen potniški promet do Kočevja.  V pripravi sta tudi projekta 
nadgradnje železniške postaje Grosuplje in rekonstrukcija železniške postaje Domžale. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je marca 2019 
sklenila pogodbo o Izdelavi strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo 
regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju ljubljanske urbane 
regije (LUR). Pri tem se bo z ustrezno analizo obstoječega stanja pokazala potreba po 
obnovi/nadgradnji obstoječih železniških odsekov ter obnovi/nadgradnji postaj in postajališč. 
Čas za dokončanje strokovnih podlag je 1 leto. Sama dinamika nadgradenj prog pa bo odvisna 
tudi od zagotovitve finančnih sredstev. 
 
Vzpostavitev taktnega voznega reda regionalnega železniškega potniškega prometa in 
povezovalnih linij je povezan s pogodbo o Izdelavi strokovnih podlag in predštudije 
upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na 
področju LUR v tej meri, da bo študija podala konkretne ukrepe, ki bodo povezani z uvedbo 
taktnega voznega reda, pri čemer se bodo upoštevale tudi do sedaj pripravljene študije s tega 
področja. Trenutno je v izdelavi prometni model, ki predvideva uvedbo taktnega voznega reda. 
Taktni vozni red na železnici bo lahko vzpostavil prevoznik, ko bo imel dovolj železniških voznih 
sredstev in ko bodo vzpostavljeni infrastrukturni pogoji(dovolj tirnih kapacitet). 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne 
povezave Metlika–Karlovac–Zagreb 
 
Odprtje trga v notranjem železniškem potniškem prometu je bilo v okviru EU omogočeno s 
sprejetjem Direktive glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in 
upravljanja železniške infrastrukture. Hrvaška je na tem področju ob vstopu v EU izkoristila 
možnost prehodnih obdobij in tako se njihov trg železniškega potniškega prometa odpira z 
zamikom. Do sedaj med Metliko in Karlovcem vozita trenutno dva para lokalnih vlakov v sestavi 
HŽ Putnički prijevoz, 5 parov vozi do njihovega zadnjega postajališča pred mejo, do 
Bubnjarcev. Sedanja organizacija  omogoča, da se vozila na postajah obračanja zadržujejo 
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malo časa in so vključena v ponudbo proti Karlovcu. Vozila serije 713 v lasti družbe SŽ- Potniški 
promet, ki vozijo na tej progi, nimajo dovoljenja za vožnjo po omrežju hrvaških železnic in vozijo 
do zadnjega postajališča na naši strani, do Rosalnic. V sedanjem režimu izvajanja prometa je 
Metlika postaja izmenjave prometa, prevoznika obeh držav pa se še nista odločila nastopiti na 
trgu sosednjih držav. 
  
Dolenjska in Bela krajina se v prometnem smislu žal ne nahajata na smeri glavnih prometnih 
železniških koridorjev, zato se pri razvoju regionalnih prog beleži razvojni zaostanek. Tu se 
nahajajo regionalne proge, na katerih se izvaja le regionalni železniški promet. Na območju vozi 
22 vlakov med Novim mestom in Metliko ter dva med Novim mestom in Črnomljem. V 
naslednjem letu družba SŽ- Potniški promet načrtuje, da bo vključila v promet nova 
klimatizirana dizelska vozila, kar bo dvignilo kakovost ponudbe. Nova vozila SŽ- Potniški promet 
bodo predvidoma od poletja 2020 lahko vozila tudi po progah hrvaških železnic, torej do 
Karlovca. Pogovori o širitvi ponudbe med upravama obeh prevoznih podjetij so že potekali, 
konkretni predlogi širjenja ponudbe pa so v pripravi. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko v zvezi s plačilnimi listami  
  
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačilnimi 
listami in ga pošlje Državnemu zboru.  
  
Vlada poudarja, da je ureditev pisnega obračuna plače v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
usklajena z mednarodnimi dokumenti, in sicer z Konvencijo Mednarodne organizacije dela in 
drugimi. Navedena konvencija določa, da mora delodajalec ob vsakem izplačilu plače delavca 
obvestiti o sestavi plače za to obdobje. Spremljajoče priporočilo je natančnejše in našteva 
podatke, o katerih mora biti delavec obveščen. Zahteva konvencije o plačilnem listu služi temu, 
da se delavec obvesti o vseh pomembnih podatkih glede plače. 
 
ZDR-1 v drugem odstavku 135. člena določa obveznost delodajalca da delavcu izda pisni 
obračun za vsako plačilno obdobje posebej (najkasneje do konca plačilnega dne). Iz pisnega 
obračuna morajo biti razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z 
delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne 
pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in 
prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in 
delodajalcu. Dalje četrti odstavek 135. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan najkasneje 
do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko 
obdobje, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.  
  
V zvezi z vprašanjem, kaj naj oziroma lahko naredi delavec, če mu delodajalec ne izroči plačilne 
liste, Vlada RS pojasnjuje, da je izročitev pisnega obračuna na eni strani pravica delavca, na 
drugi strani pa obveznost delodajalca. Vsak delavec, ki mu delodajalec krši pravice iz 
delovnega razmerja, ima možnost in pravico, da te svoje pravice uveljavi pri delodajalcu 
oziroma pred delovnim sodiščem. Delavec pa lahko kršitev prijavi tudi na pristojno enoto 
Inšpektorata za delo, saj je opustitev izročitve pisnega obračuna prekršek, ki se kaznuje z globo 
od 3.000 do 20.000 evrov (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost) oziroma od 1500 do 8000 evrov (manjši delodajalec) oziroma 
od 450 do 1200 evrov (delodajalec posameznik), z globo od 450 do 2000 evrov pa se kaznuje 
tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe oziroma odgovorna oseba v državnem organu 
ali lokalni skupnosti (27. točka 217. člena ZDR-1). 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
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Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Zvonka Černača v 
zvezi s podražitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 
 
V letošnjem letu se je izvedla podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), ki krije 
razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in po 
svoji vsebini spada v skupino prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Med prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja spadajo namreč še nadomestna, dodatna in vzporedna zdravstvena 
zavarovanja. 
 
Zdravstvene zavarovalnice so podražile premijo DZZ z obrazložitvijo, da trenutna premija več 
ne zadostuje za kritje stroškov zdravstvenih storitev. Po našem mnenju se bo torej dodaten 
denar namenil za kritje navedenih stroškov, čeprav je Ministrstvo za zdravje ob napovedi dviga 
premije pozvalo zavarovalnice, naj pred dvigom preverijo možnosti znižanja obratovalnih 
stroškov (stroškov pridobivanja zavarovanj, administrativnih stroškov in podobno).  
 
Naj pojasnimo, da vlada nima nobene zakonske podlage za vplivanje na politiko premije 
zavarovalnic z DZZ. 
 
S Splošnim dogovorom za 2019 so se cene zdravstvenih storitev povišale za 5 %, enak dvig je 
bil izveden tudi v letu 2018. poleg tega so bile izvedene določene širitve zdravstvenih 
programov za namen skrajševanja čakalnih dob. Naveden dvig cen je bil izveden zaradi dviga 
plač v javnem sektorju, napredovanj, aneksov h kolektivnim pogodbam ter dogovora vlade s 
sindikati. Vse to je vplivalo na višje izdatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ker 
so to omogočila finančna sredstva, posledično se s tem povišajo tudi ravni doplačil, ki jih krije 
DZZ. 
 
Kot navedeno, se dvigi nanašajo predvsem na višanje stroškov dela v ceni zdravstvenih storitev 
in odprave varčevalnih ukrepov iz časov gospodarske krize, ko so se izvajali strogi varčevalni 
ukrepi in so bile cene zdravstvenih storitev precej znižane. Uveljavitev boljših storitev se izvaja z 
uveljavitvijo novih tehnologij in metod zdravljenja. 
 
Skladno s časovnico bo vlada v zakonodajno proceduro novelo Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju vložila zgodaj poleti 2020. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naložbami v znanstveno-
raziskovalno dejavnost 
 
Poslanec dr. Franc Trček je vladi zastavil vprašanje v zvezi z naložbo v mariborski 
superračunalnik, ki bo lociran na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru, zanima pa ga tudi, 
kakšna je srednjeročna strategija razvoja in financiranja temeljnih raziskav v Sloveniji.  
 
Vlada poslancu odgovarja, da je bila investicija v superračunalnik financirana iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Superračunalnik bo slovenski znanstveni sferi ponujal 
prost dostop do bistveno povečanih zmogljivosti znanstvenega računanja, analize velike 
količine podatkov, kakor tudi hranjenja večjih količin digitalnih podatkov. Prav tako bo prispeval 
k povečanju obsega on kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, ki za realizacijo potrebujejo 
povečane računske zmogljivosti. 
 
Glede financiranja znanosti ostajajo v veljavi osnovne usmeritve, o katerih je dosežen širok 
strokovni in politični konsenz. Ciljna vrednost javnega financiranja za raziskovalno dejavnost 
ostaja 1 % BDP. Cilj je opredeljen tako v strateških dokumentih (Raziskovalna in inovacijska 
strategija Slovenije), v političnih dokumentih (Koalicijska pogodba), kakor tudi v predlogu 
novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Za uresničevanje tega cilja je 
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predvideno postopno povečevanje integralnega proračuna, namenjenega za raziskave, in 
financiranje raziskovalnih aktivnosti prek sredstev kohezijske politike. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada o odgovoru na pisno poslansko vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri 
izvajalcev infrastrukturnih razpisov 
 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s 
kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov in ga pošlje Državnemu zboru.  
 
V poslanskem vprašanju poslanec izpostavi problematiko najnižje cene pri izbiri izvajalcev 
infrastrukturnih razpisov in problematiko razveljavljenih javnih naročil zaradi pritožb neizbranih 
ponudnikov in vladi zastavlja vprašanji o sistemski zakonodajni rešitvi, ki bo preprečevala 
tovrstne prakse ter kakšne rešitve oz. varovalke bo vsebovala in o tem, kdaj bo pristop »najnižje 
cene«, ki se je izkazal za neučinkovitega, končno nehal biti prevladujoči oz. prepogosto kar 
edini kriterij izbir izvajalcev. 
 
Vlada pojasnjuje, da sistem javnega naročanja določa pravo EU in da so države članice izjemno 
omejene pri oblikovanju nacionalne zakonodaje. Evropska komisija, enako kot vlada, ugotavlja, 
da je za izboljšanje sistemov naročanja v EU treba ukrepe z normativnih razširiti na druge, 
predvsem na sprejem strategij, na uvedbo profesionalizacije ipd. Slovenija temu sledi že nekaj 
časa, ker se zaveda, da so, zlasti pri velikih projektih, javna naročila zahteven proces, ki pa 
vključuje ne samo osebe, ki vodijo postopke, ampak tudi oz. zlasti osebe, ki vsebinsko poznajo 
predmet naročila.  
 
Glede vprašanja po sistemski rešitvi pravnega varstva vlada pojasnjuje, da je bil po obširnem 
usklajevanju pripravljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja, ki ga bo vlada predvidoma sprejela v mesecu septembru in ga jeseni 
posredovala v zakonodajni postopek. Cilji predlaganega zakona so zagotovitev učinkovitega 
pravnega varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja, zagotoviti povečanje 
neodvisnosti in strokovnosti organa pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, to je 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), in povečanje 
učinkovitosti pravnega varstva večjih projektov. Cilj predlaganega zakona je tudi ureditev 
sodnega varstva zoper odločitve DKOM. 
 
S predlogom zakona se tako povečuje učinkovitost javnega naročanja in njegovega pravnega 
varstva, in sicer na način, da se v revizijskih postopkih presojajo le bistvene kršitve, ki imajo 
dejanski vpliv na postopek, ne pa tudi tiste, ki takšnega vpliva nimajo in ga ne morejo imeti, 
poleg tega je določeno, da mora DKOM revizijske zahtevke v večjih projektih (nad 10 mio EUR) 
obravnavati prednostno, predvsem pa se onemogoča večkratno vlaganje in podvajanje 
zahtevkov v istih zadevah. Predlog zakona pa na novo ureja tudi rok, v katerem mora naročnik 
sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo, kar doslej ni bilo urejeno, prav 
tako na novo določa, da bo DKOM morala izvesti tudi ustno obravnavo, če jo bosta predlagali 
obe stranki postopka. 
 
Z vsemi predlaganimi rešitvami vlada pričakuje, da bodo postopki javnega naročanja 
učinkovitejši, delo zlasti na večjih infrastrukturnih projektih pa se bo z vidika pravnega varstva 
bolj optimiziralo. 
 
Dodatno vlada pojasnjuje, da glede na druge države članice EU postopki javnega naročanja v 
Sloveniji trajajo podpovprečno dolgo, postopki pravnega varstva v postopkih javnega naročanja 
pa so eni najkrajših, saj slovenska javnonaročniška zakonodaja vsebuje kar nekaj elementov, ki 
vplivajo na večjo učinkovitost postopkov javnega naročanja. V Sloveniji v poprečju trajajo 
postopki 64 dni, postopki pravnega varstva pa 44 dni. Pri 6.390 postopkih javnega naročanja in 
15.800 različnih sklopov, je bilo v letu 2017 manj kot 300 zahtev po pravnemu varstvu. Seveda 
pa so postopki javnega naročanja pri večjih projektih kompleksni in žal deležni tudi večjega 
števila zahtevkov za revizijo.  
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Glede vprašanja »najnižje cene« pa vlada pojasnjuje, da mora naročnik v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju (ZJN-3) ponudbo izbrati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri 
čemer pa že  pravni red EU določa, da mora biti cena ali strošek vedno del kriterija, kar izhaja 
tudi iz sodne prakse EU. Ekonomsko najugodnejša ponudba predstavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo, pri čemer pa je potrebno pojasniti, da se lahko oceno ekonomsko 
najugodnejše ponudbe opravi tudi le na podlagi cenovne ali stroškovne učinkovitosti, še zlasti v 
primerih, ko lahko naročniki ustrezne standarde kakovosti določijo s tehničnimi specifikacijami 
ali pogoji za izvedbo javnega naročila. V slednjih primerih tako najnižja cena ne pomeni 
najslabše kvalitete, ta se namreč določi s tehničnimi specifikacijami, pogoji za izvedbo ipd., s 
čimer naročnik dobi zahtevano kvaliteto.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 
Slovensko strategijo pametne specializacije 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Slovensko 
strategijo pametne specializacije in ga bo poslala Državnemu zboru. 
 
Poslanec dr. Franc Trček je v poslanskem vprašanju izrazil mnenje, da Slovenska strategija 
pametne specializacije (S4) ne odgovarja na ključna vprašanja razvoja slovenskega 
gospodarstva in ne opredeljuje nabora instrumentov in kazalnikov za merjenje uspešnosti.   
 
Vlada odgovarja, da S4 pomembno prispeva k izboljšanju delovanja inovacijskega ekosistema. 
Med drugim poudarja, da smo v Sloveniji na osnovi S4 uvedli nov model razvojnega 
sodelovanja med ključnimi deležniki. Glavno vlogo v modelu ima devet Strateških razvojno-
inovacijskih partnerstev (SRIP), ki na vsakem od prednostnih področij S4 združujejo ključne 
deležnike iz gospodarstva, raziskovalne sfere in ostale deležnike.  
 
Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
 
 
Vlada odgovorila na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
helikoptersko nujno medicinsko pomočjo 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo (HNMP). 
 
Dejavnost HNMP se trenutno izvaja iz dveh baz, in sicer iz baze na Brniku in iz baze v 
Mariboru. Območje delovanja baz HNMP je razdeljeno tako, da se dejavnost izvaja na območju 
celotne države, ob dejstvu, da so dostopni časi v nekaterih predelih Slovenije daljši. Kot tudi 
sami ugotavljate, v Sloveniji ob upoštevanju geografskih, populacijskih in drugih značilnosti 
potrebujemo vsaj dve HNMP bazi. V skladu s sklepom vlade je dejavnost HNMP in sekundarnih 
prevozov določena kot državna aktivnost, ki se izvaja z državnimi zrakoplovi Ministrstva za 
notranje zadeve – Policije in Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske.  
 
Glede delovanja Ministrstva za notranje zadeve – Policije na področju HNMP pojasnjujemo, da 
je Letalska policijska enota, poleg policijskih nalog, s tremi helikopterji izvajala tudi helikopterske 
medicinske prevoze kot dodatno dejavnost. Dva od njih (helikopterja AB212 in AB412), kljub 
stalnemu posodabljanju in investicijskemu vzdrževanju, ne izpolnjujeta več v celoti zahtev iz 
evropskih letalskih predpisov, zato ocenjujemo, da sta zastarela in neprimerna za nadaljnje 
izvajanje helikopterskih medicinskih prevozov.  
 
Večino nalog v bazi v Mariboru je policija opravljala s helikopterjem AW109, ki je edini ustrezen 
za izvajanje HNMP. Namenjen je izključno za to. Ima vgrajeno tudi vso potrebno opremo za 
HNMP in gorsko reševanje, zato policija z njim ni izvajala drugih nalog. Ker pa se je motorjema 
na navedenem helikopterju iztekla življenjska doba, sta bila poslana na generalno obnovo. Zato 
je naloge HNMP tudi v bazi v Mariboru prevzela Slovenska vojska. Za gorsko reševanje sta 



 

 12 

primerno opremljena samo helikopterja AB212 in AB412, medtem ko AW109 nima 
nameščenega elektronskega vitla. 
 
Vojaški zrakoplovi so v skladu z nacionalnimi predpisi vpisani v register vojaških zrakoplovov. 
Na podlagi 5.a člena Zakona o letalstvu je vojaški letalski nadzorni organ pristojen za strokovne 
in nadzorne naloge na področju vojaškega letalstva ter ima vse pristojnosti, kot jih ima Javna 
agencija za civilno letalstvo, vendar na področju vojaškega letalstva.  
 
V zvezi s pravnimi okvirji takšnega delovanja HNMP pojasnjujemo, da se je oktobra 2014 
začela uporabljati Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih 
zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1975 z dne 14. decembra 2018 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 965/2012 glede zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za jadralna letala in elektronske 
letalske torbe(UL L št. 326 z dne 20. 12 .2018, str. 53). Ta določa zahteve za operatorje, ki 
nameravajo opravljati HNMP. To dejavnost uvršča v tako imenovano kategorijo CAT 
(commercial air transport), za kar je treba pridobiti spričevalo letalskega prevoznika in jo 
opredeljuje kot komercialno dejavnost, ki pomeni katerokoli letalsko operacijo proti plačilu ali 
drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali se, ko ni na voljo javnosti, opravlja med 
operatorjem in odjemalcem. Po drugi strani pa veljavna zakonodaja Evropske unije omogoča, 
da se HNMP še naprej izvaja z državnimi zrakoplovi. Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in 
ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 
2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 
2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 
216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z 
dne 22. 8. 2018, str. 1) v tretjem odstavku 2. člena določa, da se ta uredba ne uporablja za 
zrakoplove ter njihove motorje, propelerje, dele, nenameščeno opremo in opremo za daljinsko 
upravljanje zrakoplovov, kadar se uporabljajo za vojaške, carinske, policijske, iskalne in 
reševalne ter gasilske dejavnosti ali storitve, dejavnosti ali storitve mejnega nadzora, obalne 
straže ali podobne dejavnosti ali storitve, ki se pod kontrolo in odgovornostjo države članice v 
javnem interesu izvajajo s strani ali v imenu organa z javnimi pooblastili, ter za osebje in 
organizacije, ki izvajajo dejavnosti in storitve, za katere se uporabljajo navedeni zrakoplovi. 
Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da takšne dejavnosti ali službe ustrezno 
upoštevajo cilje te uredbe, kolikor je to izvedljivo. Za pravilno izvajanje teh določb je potrebna 
ustrezna zakonodajna opredelitev HNMP kot (podobne) državne aktivnosti (državne javne 
službe), ki se: 

 izvaja z državnimi zrakoplovi (pri čemer morajo ti zrakoplovi dosegati standard, 
opredeljen v osnovni uredbi in njenih izvedbenih predpisih) in  

 financira iz državnega proračuna. 
 
V zvezi z delom Medresorske delovne skupine (MDS) pojasnjujemo, da ta proučuje tudi 
možnosti in ukrepe, ki jih omenjate v svoji pobudi, in sicer nakup helikopterjev oziroma 
zagotavljanje izvajanja dejavnosti HNMP z zunanjim (zasebnim) helikopterskim prevoznikom 
oziroma operatorjem. Cilj je istočasno poiskati dolgoročno rešitev tako za dejavnost HNMP kot 
tudi za sekundarne helikopterske prevoze odraslih in otrok oziroma nedonošenčkov. Ob tem je 
pri iskanju primerne dolgoročne rešitve poleg ustrezne opremljenosti oziroma helikopterjev 
treba upoštevati še druge pomembne dejavnike za izvajanje dejavnosti HNMP, kot so 
kadrovske, finančne in druge zmogljivosti oziroma zahteve. Skladno s tem je pri nabavi blaga, v 
tem primeru helikopterjev, med drugim treba upoštevati tudi pravila in postopke, ki jih določa 
Zakon o javnem naročanju, ki naročniku nalagajo, da oblikuje zahteve, ki ne smejo biti v 
nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Torej pri oblikovanju zahtev naročnik ne sme 
neupravičeno omejevati konkurenco in mora skrbeti za transparentnost ter enakopravno 
obravnavo ponudnikov. Pri tem predmetni zakon ne razlikuje med rabljenim in novim blagom. 
 
Po zaključku dela MDS in proučitvi predloga dolgoročne ureditve HNMP in sekundarnih 
prevozov bo vlada sprejela odločitev o nadaljnjem načinu izvajanja dejavnosti HNMP. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
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Vlada je odgovorila na zahtevo za dopolnitev poslanske pobude v zvezi z vzpostavitvijo 
satelitskega urgentnega centra v Ribnici  
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na 
poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v 
Ribnici in ga posreduje Državnemu zboru. 
 
Eden največjih izzivov vlade in Ministrstva za zdravje je krepitev in zagotavljanje kakovosti 
primarnega zdravstvenega varstva, ki obsega približno 80 % vseh opravljenih zdravstvenih 
storitev. Skladno s tem so bile aktivnosti v zadnjem obdobju usmerjene zlasti v reševanje 
kadrovskih težav oziroma pomanjkanja družinskih/splošnih zdravnikov. Nujna medicinska 
pomoč (NMP) je področje, ki skrbi za zdravje najbolj ogrožene populacije in je zato preveč 
občutljivo za nepremišljene posege. Kot pojasnjeno v odgovoru na poslansko pobudo, 
reorganizacija enot NMP, ki bistveno posega v sistem primarnega zdravstvenega varstva, saj 
zajema ločevanje dela izbranih osebnih zdravnikov od sočasnega dela v NMP, vpliva tudi na 
izvajanje dežurne službe, mrliško pregledne službe in tako imenovanih neodložljivih hišnih 
obiskov. To je tudi razlog, da se aktivnosti v zvezi s pilotnim projektom reorganizacije enot 
NMP, ki bo vključeval tudi enoti NMP Zdravstvenega doma Ribnica in Kočevje, še niso začele. 
 
Lokacije satelitskih urgentnih centrov (SUC) so bile identificirane že ob nastajanju Pravilnika o 
službi NMP v letu 2015. Hkrati pojasnjujemo, da skladno s sklepom Računskega sodišča z dne 
4. 10. 2017 poteka revizija na temo »Učinkovitost načrtovanja razvojnih projektov izgradnje 
urgentnih centrov pri Ministrstvu za zdravje«, od katere pričakujemo, da bo v določeni meri tudi 
podala mnenje glede regionalnih razlik v infrastrukturi za NMP in zagotavljanja enake 
dostopnosti urgentnih pacientov do storitev NMP. Pri reorganizaciji NMP bodo poleg strokovnih 
kriterijev, kot so geografske in prometne razmere, teritorialna oddaljenost od urgentnega centra 
in podobno, upoštevane tudi ugotovitve Računskega sodišča. 
 
Glede razmer za delovanje SUC v konkretnem zavodu pojasnjujemo, da Priloga 4 Pravilnika o 
službi nujne medicinske pomoči natančno določa prostore in opremo, ki jo je treba zagotoviti za 
delovanje SUC. Skladno s tem bo na lokaciji oziroma v zavodu, kjer bo deloval SUC, treba 
zagotoviti zahtevane pogoje. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
  
Imenovanje in razrešitev glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor 
 
Vlada je izdala odločbo, s katero z dnem 16. 9. 2019 za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja 
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) imenuje dr. Dragana Matića, in 
sicer do imenovanja glavnega inšpektorja IRSOP, vendar največ za šest mesecev,  to je najdlje 
do 15. 3. 2020. Z dnem 15. 9. 2019 pa je vlada s položaja glavne inšpektorice IRSOP razrešila 
Dragico Hržica, in sicer v skladu s petim odstavkom  83. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU). 
 
ZJU določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega 
uradnika na položaj direktorja organa v sestavi ministrstva, brez javnega natečaja največ šest 
mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega 
natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Dr. Dragan Matić izpolnjuje 
vse predpisan pogoje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv doktor 
zgodovinskih znanosti. Delal je v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, 
republiškem Inšpektoratu za kulturno dediščino in Inšpektoratu za kulturo in medije  ter kot 
poslanec v Državnem zboru. Opravljen ima strokovni izpit za inšpektorja.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Razrešitev in imenovanje novega generalne direktorice Direktorata za lesarstvo 
 
Vlada je sprejela sklep, da se s položaja generalne direktorice Direktorata za lesarstvo v 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, razreši Jožeta Prikeržnika in za vršilca 
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo imenuje Danila Antona Ranca. 
 
Zaradi razrešitve generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo je minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo predlagal vladi, da za zagotovitev nemotenega dela direktorata, z dnem 13. 
9. 2019 imenuje Danila Antona Ranca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 
lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer do imenovanja generalnega 
direktorja Direktorata za lesarstvo po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest 
mesecev. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Imenovanje direktorice Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov 
 
Vlada je za mandatno dobo petih let imenovala Katarino Štrukelj za direktorico Urada Vlade 
Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, in sicer od 1. 10. 2019 do najdlje 
30. 9. 2024. 
 
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje 
in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje 
vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne 
službe odgovoren. V tretjem odstavku 82. člena ZJU je določeno, da se položaj uradnika pridobi 
za dobo petih let. Četrti odstavek 82. člena ZJU določa, da se uradniki na položaje generalnega 
sekretarja, generalnega direktorja v ministrstvih, direktorjev organov v sestavi ministrstev in 
direktorjev vladnih služb izbirajo na podlagi javnega natečaja. V skladu z navedenim je bil na 
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo dne 23. 5. 2019 objavljen javni natečaj za položaj 
direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 
 
Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade 
Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je na podlagi opravljenega izbirnega 
postopka ter na podlagi standardov in meril soglasno ocenila Katarino Štrukelj kot primerno za 
položaj direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 
 
Na podlagi seznama posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za položaj 
direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je generalni 
sekretar Vlade Republike Slovenije podal predlog, s katerim Vladi Republike Slovenije predlaga, 
da Katarino Štrukelj imenuje na položaj direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Katarina Štrukelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog direktorice Urada Vlade 
Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Diplomirala je na Fakulteti za družbene 
vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej 
mednarodne zaščite (sprejem, oskrba in uresničevanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito 
ter integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito). Opravljala je številne vodstvene funkcije v 
okviru Ministrstva za notranje zadeve, kot npr. vodenje Operativne službe, koordiniranje t.i. 
Dublinske pisarne, v letih 2004 do 2008 je bila vodja Azilnega doma, od leta 2008 pa do 2017 
pa vodja Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. Od leta 2017 je zaposlena na Uradu 
Vlade RS za oskrbo za oskrbo in integracijo migrantov, kjer je sprva vodila Sektor za nastanitev 
in oskrbo, trenutno pa opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja.    
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 


