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Vlada določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 
  
Vlada je danes določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga 
zasledujeta fiskalno pravilo, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov 
državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za prihodnje leto določeni v višini 10,35 
milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po 
načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov. 
  
Vlada je pri pripravi predlogov proračunov za leti 2020 in 2021, ki ju pošilja DZ v sprejem in 
Fiskalnemu svetu RS v oceno, med drugim upoštevala Odlok o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in jesensko gospodarsko napoved Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj.  
  
Zaradi napovedanega umirjanja gospodarske rasti v prihodnjem letu je vlada zgornjo mejo 
dovoljenih odhodkov za leto 2020 v predlogu proračuna v primerjavi z julija potrjenim razrezom 
znižala za 100 milijonov evrov na 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu 
letošnjega proračuna. Prihodki so v predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini nekaj 
manj kot 10,82 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v rebalansu proračuna za leto 2019. 
Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 % 
BDP. 
  
»Proračuna za prihodnji dve leti smo pripravili z mislijo na jutri, na blaginjo in stabilnost. 
Upoštevali smo najnovejšo gospodarsko napoved in fiskalno pravilo. Prekomerni porabi in 
potratni državi smo rekli odločen ne,« pravi minister za finance dr. Andrej Bertoncelj. 
  
V predlogu proračuna za leto 2021 so prihodki načrtovani v višini dobrih 11,11 milijarde evrov, 
kar je 2,7 % več kot v predlogu proračuna za 2020. Odhodki bodo po načrtih dosegli nekaj manj 
kot 10,46 milijarde evrov, kar je 105 milijonov evrov več od odhodkov, načrtovanih v predlogu 
proračuna za 2020. Načrtovani proračunski presežek za leto 2021 znaša 656,6 milijona evrov 
oziroma 1,2 % BDP. 
  
Vlada bo skupaj s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti DZ predložila še spremljajoče 
dokumente – Proračunski memorandum za leti 2020 in 2021, predlog Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter ostale dokumente, ki so obvezni sestavni del 
proračunskega paketa.  
 
V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za 
leto 2020 v višini 589,11 evra, kar je največ doslej, in za leto 2021 v višini 588,30 evra. Predlog 
zakona določa tudi letni dodatek za upokojence za leto 2020, ki ga bomo izplačali v naslednjih 
zneskih: 

- pri pokojninah v znesku do 500 evrov se letni dodatek izplača v višini 440 evrov; 
- pri pokojninah v znesku od 500,01 evra do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 300 

evrov; 
- pri pokojninah v znesku od 600,01 evra do 700 evrov se letni dodatek izplača v višini 240 

evrov; 
- pri pokojninah v znesku od 700,01 evra do 860 evrov se letni dodatek izplača v višini 190 

evrov; 
- pri pokojninah v znesku, višjem od 860,01 evra, se letni dodatek izplača v višini 130 evrov. 
 
Za letni dodatek upokojencem bomo v letu 2020 namenili 145 milijonov evrov. 
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Vir: Ministrstvo za finance 
    
 
Vlada sprejela Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka  
 
Vlada je na današnji seji sprejela Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego 
otroka in ga pošilja v nadaljnji zakonodajni postopek Državnemu zboru. 
  
Starši slepih in slabovidnih otrok so v obdobju vse od leta 2003 dalje izbirali med dvema 
dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in 
družinske prejemke. Z namenom iskanja rešitve pomoči staršem slepih in slabovidnih otrok je 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer po 
novem letu sklicala sestanek z Državnim odvetništvom in Varuhom človekovih pravic, kjer se je 
iskalo pravno podlago za pripravo posebnega zakona. V mesecu februarju je bila problematika 
staršev slepih in slabovidnih otrok obravnavana tudi na seji Komisije za peticije, človekove 
pravice in enake možnosti v Državnem zboru, kjer se je Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti zavezalo, da bo pripravilo predlog zakona. Zaustavljeni so bili tudi 
postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok.    
 
Pri pripravi zakona so sodelovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za pravosodje, državni odvetniki 
iz Generalnega državnega odvetništva ter Služba Vlade RS za zakonodajo. Skladno s prejetimi 
podanimi pripombami v sklopu javne obravnave, predlog zakona širi krog upravičencev do 
dodatka za nego otroka. Upravičenci do izplačila bodo po predlogu zakona tako tisti, ki so 
pravico uveljavljali kot tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Ocenjuje se, da bo do 
neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih cca 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 
evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi 
neupoštevanja statusa šolanja pa bo  po ocenah ministrstva upravičenih cca 336 staršev otrok v 
višini 9.600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov sredstev. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela  predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo. 
 
Na področju kulture se že od leta 2009 beleži vpad investicijskih in razvojnih vlaganj. Da bi 
zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v 
digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih 
dobrin, bodo sredstva v sklopu predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe, 
kot so: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih 
prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture katerih ustanoviteljica 
je država ali lokalna skupnost, podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih 
knjižnicah, s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj 
ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter 
digitalizacija kulturne dediščine, gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski 
jezik v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj 
ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov 
kulturne dediščine in sodobne umetnosti.  
 
Zaradi vlaganja v kulturo in ohranjanja dediščine cvetijo tudi druga področja, zlasti pa kulturni 
turizem, ki je najhitreje rastoči sektor turistične industrije v Evropi. Svetovni indeks turistične 
konkurenčnosti držav (2007-2011) kaže, da je Slovenija od 139 držav po turistični 
konkurenčnosti na 33. mestu, po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po okoljski ohranjenosti 
na 23. mestu, po valorizaciji kulturnih virov v turizmu pa šele na 58. mestu.  
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
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Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023  
 
Vlada je sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku izbire organa, ki bo izvajal 
finančni instrument (izvajalec finančnega instrumenta), pri čemer se izbira in podpis sporazuma 
o financiranju načrtujeta v letu 2019.  
 
V načrtu izvajanja finančnih instrumentov (načrt FI) so določeni ukrepi, oblike, obseg sredstev 
ter terminski načrt izplačil sredstev upravljavcu finančnih instrumentov. 
 
Skupni znesek za izvajanje ukrepa finančnih instrumentov za obdobje upravičenosti do leta 
2023 znaša 15 mio EUR. 
 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) je 
skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki je programska podlaga za 
črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize 
stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. PRP 2014–2020 predvideva izvedbo garancijskega 
finančnega instrumenta, s katerim bo končnim upravičencem omogočen lažji dostop do posojil 
pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo na trgu. To bo končnim upravičencem omogočilo lažjo in 
hitrejšo izvedbo investicij. Izvajanje načrta finančnega instrumenta bo zaupano upravičencu, ki 
bo deloval kot izvajalec finančnega instrumenta in bo prejel prispevek PRP 2014-2020. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020-2023 
 
Vlada je sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Vsebinsko podlago za Načrt izvajanja finančnih instrumentov v obdobju 2020–2023  
predstavljajo Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, Ključni elementi finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020 ter 
Predhodna ocena finančnih instrumentov 2014–2020. S poslednjo je bilo ugotovljeno nekaj 
vrzeli na področju raziskav, razvoja in inovacij, malih in srednje velikih podjetij, urbanega 
razvoja in energetske učinkovitosti.  
 
Skupni znesek sredstev za finančne instrumente za obdobje upravičenosti do leta 2023 znaša 
253 mio evrov.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke SID banki 
 
Vlada je danes sklenila, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke (EIB) 
SID banki v skupnem znesku do 100 milijonov evrov. 
 
SID banka bo sredstva namenila financiranju malih in srednje velikih podjetij ter kategoriji t. i. 
mid cap podjetij, kot jo opredeljuje EIB (gre za podjetja z več kot 250 in manj kot 3000 
zaposlenimi). SID banka lahko sredstva posreduje neposredno ali posredno prek bank in 
drugih posrednikov.  
 
Vlada odobritvi omenjenega kredita ne nasprotuje. Sodelovanje z EIB bo SID banki omogočilo 
pridobitev kredita pod ugodnejšimi pogoji, kot bi ga lahko pridobila pri drugih finančnih 
institucijah, skladno s politiko EIB pa bo SID banka te ugodnosti prenesla na končne 
uporabnike kreditov.  
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Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada izdala odločbo o sodelovanju pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje  »Geopark Karavanke«   
 
Vlada je izdala odločbo, s katero se Občini Črna na Koroškem, Občini Dravograd, Občini 
Mežica, Občini Prevalje in Občini Ravne na Koroškem odobri sodelovanje pri ustanovitvi 
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje  »Geopark Karavanke«  z omejeno 
odgovornostjo, s sedežem v Železni Kapli/Eisenkappel v Avstriji. 
 
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah članicah 
EU, država članica na podlagi vloge občini ali lokalnemu organu z odločbo odobri sodelovanje 
pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno 
osebo, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike 
EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne 
aktivnosti. V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da občine Črna na Koroškem, Dravograd, 
Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem izpolnjujejo vse z uredbama predpisane pogoje, zato 
jima Vlada RS z odločbo odobri sodelovanje pri ustanovitvi EZTS »Geopark Karavanke« s 
sedežem v Avstriji. Odločba vlade ne prejudicira programskih in finančnih odločitev glede 
Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Državni prostorski načrt za razdelilno transformatorsko postajo Ravne 
 
Vlada se je seznanila s predlogom najustreznejše variante trase daljnovoda razdelilno 
transformatorske postaje Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, ki je proučena v gradivu 
»Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, Študiji variant s 
predlogom najustreznejše variante«, ki sta jo v maju 2019 izdelala IGEA, d.o.o. in LUZ, d.d.  
 
Vlada je kot najustreznejšo potrdila varianto 3.1V, ki se v obstoječi daljnovod 220 kV Podlog–
Obersielach vključi med naseljema Podkraj in Kot pri Prevaljah, se usmeri proti severu in 
nadalje zahodno od smučišča Poseka spusti v Mežiško dolino, preči državno cesto Poljane–
Ravne, industrijske objekte in se na površini znotraj industrijskega kompleksa železarne Ravne 
pri PE Kisikarna zaključi v novi razdelilno transformatorski postaji. 
 
Varianta je izrazito ustrezna s prostorskega in funkcionalnega vidika ter primerna z okoljskega 
vidika. Kot najustreznejša se izkazuje zaradi oddaljenosti od območij poselitve, ne poseganja na 
nepozidana stavbna zemljišča, manj moteče vidnosti iz stanovanjskih območij, varnega in 
učinkovitega obratovanja, nezahtevne gradnje in nezahtevne vključitve v obstoječi 220 kV 
daljnovod in ker nima vpliva na prostorski razvoj na širšem območju. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Soglasje vlade Šolskemu centru Ptuj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 
 
Srednješolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj in Dijaški dom Ptuj so sklenili, da skupno kandidirajo 
na javno povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega 
sektorja v lasti države. Nosilec projekta je Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj in Dijaški dom Ptuj 
pa sta v projektu partnerja. 
 
V okviru energetske sanacije bodo energetsko prenovili pet stavb, in sicer gre pri Šolskem 
Centru Ptuj za energetsko sanacijo šole z dvorano, delavnice in objekta Vičava, pri Gimnaziji 
Ptuj za energetsko sanacijo šole s telovadnico ter za objekt Dijaškega doma Ptuj. 
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V doslej pripravljeni investicijski dokumentaciji se je izkazala kot najugodnejša varianta izvedba 
investicije po javno-zasebnem partnerstvu – energetsko pogodbeništvo. Šolski center Ptuj za 
sprejetje odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in 
izvedbe projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva potrebuje soglasje 
ustanovitelja, to je Vlade Republike Slovenije. Soglasje mu je vlada na današnji seji odobrila. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve 
nepremičnin 
 
Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema 
obdavčitve nepremičnin za obdobje od januarja do junija 2019.  
 
Projektni svet v poročilu ugotavlja, da so ključne naloge oziroma postopki, vezani na izvajanje 
drugega sistemskega množičnega vrednotenja, potekale skladno s spremenjeno časovnico, 
določeno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ter novelo ZMVN-1A. 
Projektni svet ugotavlja tudi, da je večina podatkov zagotovljenih in kakovostno ustreznih za 
izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja. 
 
Hkrati projektni svet ugotavlja, da glede na sprejet terminski načrt, zlasti na področju 
zagotavljanja podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, 
prihaja do zamud, kar bo vplivalo na nadaljevanje prenove sistema obdavčitve nepremičnin po 
sprejeti časovnici. Poleg tega projektni svet ugotavlja, da je treba po izvedbi drugega 
sistemskega vrednotenja nadaljevati proces prenove sistema obdavčitve nepremičnin.  
 
Za nadaljevanje izvedbe množičnega vrednotenja je potrebno, da Ministrstvo za okolje in 
prostor organu vrednotenja zagotovi dodatne kadre ter tudi sredstva, kot so bili predvideni ob 
sprejemanju ZMVN-1. 
 
Projektni svet ugotavlja, da je vodenje uradnih evidenc podatkov ter skrb za njihovo kakovost 
stalna naloga državnih organov in drugih deležnikov, ki evidence vodijo oziroma prispevajo 
podatke zanje. Glede na prejeta poročila projektni svet ugotavlja, da bo potrebno nadaljevati 
tudi z izboljšavo podatkov o podrobnejši namenski rabi zemljišč in dejanski rabi vodnih zemljišč 
ter dokončati projekt pozicijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra v skladu s sprejetimi 
termini.   
 
Projektni svet predlaga, da se vzporedno z drugim sistemskim vrednotenjem nepremičnin delo 
glede izboljšav že evidentiranih podatkov nadaljuje s ciljem še višje kakovosti še pred uvedbo 
prve obdavčitve nepremičnin po novem sistemu. 
 
Projektni svet predlaga vsem upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki so potrebni za 
izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, naj tudi po izvedbi drugega cikla sistemskega 
vrednotenja nepremičnin nadaljujejo z vzpostavljanjem novo načrtovanih evidenc prostorskih 
podatkov v skladu z roki, zapisanimi v zakonodaji, in tem nalogam namenijo visoko prioriteto. S 
tem bodo nadaljnji cikli množičnega vrednotenja dajali še boljše in pravilnejše posplošene tržne 
vrednosti posameznim nepremičninam.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018 
 
Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, 
oddanih v letu 2018. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz 
obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega poročilo zajema še 
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podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo na 
portalu javnih naročil. 
 
Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu 
Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je v letu 
2018 javna naročila oddalo 2099 naročnikov. 
 
Leta 2018 je razviden upad deleža javnih naročil v BDP v primerjavi z letom 2017 za 0,97 
odstotne točke. 
 
Glede na vrednost vseh oddanih naročil se je vrednost tistih, ki jih je treba objaviti na portalu 
javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 
zmanjšala za 5,19 %, povečalo pa se je število izvedenih postopkov javnega naročanja, in sicer 
za 5,33 %. 
 
Število evidenčnih naročil se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za dober odstotek, skupna 
vrednost evidenčnih naročil se je povečala za dobre tri odstotne točke, povprečna vrednost 
evidenčnega naročila pa se je povečala za slabi dve odstotni točki. 
 
Leta 2018 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 697.830.714 evrov 
posameznih naročil. Drugače kakor v preteklih letih je bilo v letu 2018 tovrstnih naročil več, saj 
je bilo v letu 2017 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddanih za 484.721.704 evrov 
naročil. 
 
Leta 2018 se je nadaljeval trend povečevanja pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, 
(so)financiranih s sredstvi Evropske unije, ki se je začel leta 2017. Glede na vrednost oddanih 
javnih naročil, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije v posameznem letu, je mogoče 
sklepati, da je povečanje posledica konca večletnega finančnega okvira Evropske unije v letu 
2015 in začetka novega finančnega obdobja. 
 
V primerjavi z letoma 2016 in 2017 se je ohranil vrstni red glede na predmet javnega naročanja, 
saj je bilo v letu 2018 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, 
medtem ko je bilo v letu 2015 največ naročil storitev, najmanj pa gradenj. Glede na vrednost 
oddanih naročil pa se je leta 2018 v primerjavi z letom 2017 vrstni red obrnil. Leta 2017 se je 
vrednostno naročalo največ blaga in najmanj gradenj, medtem ko je bilo leta 2018 vrednostno 
največ blaga in najmanj storitev. 
 
V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi leta 2018 najpogosteje izvedli postopek oddaje 
naročila male vrednosti, in sicer 4139-krat oziroma v 61,42 %, delež tega postopka pa se je v 
primerjavi s preteklim letom povečal za 1,35 odstotne točke. Glede na leto 2017 se je za 0,98 
odstotne točke zmanjšal delež odprtih postopkov, to je bil leta 2018 drugi najpogosteje 
uporabljeni postopek z deležem 23,86 % in 1608 izvedenimi postopki. Tretji najpogosteje 
uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave z deležem 11,01 % in 
742 izvedenimi postopki, ki se je glede na leto 2017 povečal za 0,32 odstotne točke. Navedeni 
postopki skupno pomenijo 96,29 % vseh dokončanih postopkov v letu 2018 in po vrednosti 87,1 
%. 
 
Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da tudi leta 2018 v primerjavi s preteklimi leti delež 
transparentnih postopkov ostaja približno enak. Leta 2018 se je povečalo število naročil, v 
katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 3,96 odstotne točke v primerjavi z 
letom 2017. Še vedno je dokaj velik delež naročil pri odprtih postopkih in postopkih naročil male 
vrednosti, v katerih je naročnik prejel samo eno ponudbo. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018 
 
Vlada je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018. 
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Poročilo obravnava osnovne rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v 
letu 2018 in je pripravljeno na podlagi podatkov Statističnega urada RS, MKGP ter drugih 
uradnih virov, ki so bili na voljo do 31. maja 2019. Poročilo prikazuje in analizira rezultate, ki so 
podlaga pri pripravi usmeritev in razvojnega načrtovanja. 
 
Kmetijstvo, skupaj z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je v letu 2018, k skupni dodani 
vrednosti prispevalo 2,2 %, k skupni zaposlenosti pa 7,2 %. Delež zaposlenosti v kmetijstvu, 
podobno kot v zadnjih nekaj letih, še naprej upada. V Sloveniji se s kmetijstvom ukvarja 69.900 
kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 488.400 ha kmetijske zemlje v uporabi. Živinoreja ostaja 
prevladujoča proizvodna usmeritev, saj se kar 80 % kmetijskih gospodarstev ukvarja z 
živinorejo. Primerjava strukturnih podatkov kaže, da se strukturne spremembe v slovenskem 
kmetijstvu nadaljujejo, vendar v primerjavi z drugimi članicami EU praviloma potekajo 
počasneje. Starostna struktura gospodarjev ostaja neugodna, saj je povprečna starost 
gospodarjev 57 let, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da se med tistimi, ki delajo na družinskih 
kmetijah, zmanjšuje delež mlajših od 25 let in povečuje delež starejših od 65 let. 
 
Leto 2018 je bilo, v primerjavi z letom 2017, ko je kmetijstvo prizadela huda spomladanska 
pozeba ter suša, za kmetijsko pridelavo zelo ugodno. Obseg kmetijske proizvodnje se je po 
začasnih statističnih podatkih povečal za skoraj petino, pri čemer je bil obseg rastlinske 
pridelave večji za 36 %, obseg živinoreje pa se je ohranil na ravni predhodnega leta. Letino 
2018 si bomo zagotovo zapomnili po izjemni letini sadja, predvsem jabolk, saj je bilo pridelanih 
preko 142 tisoč ton jabolk, rekordna je bila tudi letina grozdja (127 tisoč ton). V živinoreji v 2018 
beležimo povečanje prirasta pri drobnici ter večjo proizvodnjo jajc (413 mio), medtem ko se je 
nekoliko zmanjšal prirast govedi (79,7 tisoč ton) ter proizvodnja kravjega mleka (627 tisoč ton). 
 
Po podatkih poročila se je poraba za prehrano na prebivalca povečala pri pšenici (na 79 
kg/prebivalca), rižu (4,9 kg), zelenjavi (103 kg), sadju (125 kg) ter medu (1,1 kg) in kravjem 
mleku (219 kg). 
 
Po začasnih podatkih so se ekonomski rezultati kmetijstva v letu 2018 na skupni ravni v 
primerjavi z neugodnim predhodnim letom izrazito izboljšali in so bili realno najugodnejši doslej. 
Ob občutno večji vrednosti proizvodnje (okoli 1,3 milijarde EUR) in nekoliko višji vmesni 
potrošnji je faktorski dohodek znašal približno 538 milijonov EUR oziroma okoli 6.900 EUR na 
polnovredno delovno moč. Povečanje dohodkov je predvsem posledica občutnega porasta 
fizičnega obsega v rastlinski pridelavi (predvsem v sadjarstvu in vinogradništvu) ob izrazito manj 
ugodnih cenovno-stroškovnih razmerjih na agregatni ravni. 
 
V okviru neposrednih plačil se je nadaljevalo izvajanje shem: osnovno plačilo, zelena 
komponenta, dodatek za mlade kmete, plačilo za območja z naravnimi omejitvami in vzporedno 
shema za male kmete, kmetijska gospodarstva pa so imela možnost uveljavljati tudi proizvodno 
vezana plačila za strna žita, zelenjadnice, rejo govedi in proizvodnjo mleka v gorskih območjih. 
Do konca maja 2019 je bilo 56.026 kmetijskim gospodarstvom izplačanih 134,5 milijona EUR 
neposrednih plačil, od tega 117,1 milijona EUR za sheme proizvodno nevezanih plačil ter 17,4 
milijona EUR za sheme proizvodno vezanih plačil.  
 
Nadaljevalo se je tudi izvajanje ukrepov, opredeljenih v PRP za obdobje 2014–2020. V 
celotnem programskem obdobju se izvaja 14 ukrepov, za katere je na voljo 1.107 milijonov 
EUR. Do konca leta 2018 je bilo za ukrepe in tehnično pomoč odobrenih okoli 639 milijonov 
EUR oziroma 58 % razpoložljivih sredstev programa, pri čemer je bilo približno 443 milijonov 
EUR (40 %) tudi že izplačanih. 
  
Krepitev gospodarstva je v letu 2018 ponovno vplivala na skupno blagovno menjavo 
agroživilskih proizvodov, ki se je po začasnih podatkih povečala za 6,4 %, pri čemer je izvoz 
znašal 1.393 milijonov (večji za 9,7 %), uvoz pa 2.439 milijonov EUR (večji za 4,6 %). Slovenija 
ostaja vrednostno neto uvoznica pri večini carinskih tarif agroživilskih proizvodov.  
 
Poslovanje živilskopredelovalne dejavnosti v letu 2018 kaže, da so se razmere po desetletju 
izrazitih nihanj ustalile. Obseg proizvodnje v dejavnosti proizvodnje živil je po treh zaporednih 
letih opazne rasti stagniral, obseg v dejavnosti proizvodnje pijač pa se je v letu 2018 občutno 
povečal (+10,5 %).  
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Površina gozdov za leto 2018 znaša 1.194.907 ha oziroma 58,9 % površine Slovenije. V 
slovenskih gozdovih je bilo v letu 2018 posekanih 6,1 milijona m3 lesa, od tega 4,4 milijona m3 
iglavcev in 1,7 milijona m3 listavcev. Povečan posek v letu 2018 je predvsem posledica 
velikega poseka poškodovanih dreves v vetrolomu konec leta 2017. V letu 2018 so bila v 
gozdovih vseh lastništev skupno opravljena negovalna dela na površini 3.782 ha, kar je 
primerljivo s predhodnim letom, zgrajenih pa je bilo 10,5 km gozdnih cest, kar je 1,5 km več kot 
leto prej. Skupna dolžina gozdnih cest tako znaša 12.625 km.  
 
Podatki o odstrelu in izgubah v letu 2018 nekoliko odstopajo od zadnjega desetletnega obdobja, 
in sicer na skupni ravni se je odvzem živali zmanjšal, razen pri gamsu, medvedu in volku. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Mnenje o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti 154. in 155. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določbami Odvetniške tarife 

 
Vlada je današnji seji sprejela Mnenje o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno 
ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določbami Odvetniške 
tarife.  
 
Okrajno sodišče v Mariboru je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o 
pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (OT), in sicer iz razloga, ker bi 
morala v konkretni zadevi tožena stranka v postopku tožeči stranki poravnati stroške postopka, 
predvsem zaradi odvetniških stroškov. Po prepričanju vlagatelja zahteve takšna ureditev ne 
prestane t.i. strogega testa sorazmernosti, ker ni izpolnjen tretji pogoj, saj  teža posledic posega 
v pravico do zasebne lastnine tožene stranke nesorazmerna vrednosti zasledovanega cilja t.j. 
koristim, ki zaradi tega nastanejo tožeči stranki.  
 
Temeljno pravilo o povračilu stroškov po načelu uspeha je omiljeno z nadaljnjimi določbami 
ZPP predvsem s tem, da se upoštevajo samo tisti stroški, ki so bili za pravdo potrebni, pri 
čemer pa iz določb ZPP ne izhaja, da bi zakonodajalec ocenil, da se v sporih majhne vrednosti 
lahko omeji pravica strank do zastopanja po odvetnikih.. Upnik, ki ima v postopku uveljavljanja 
svojega zahtevka določene stroške, ima namreč pravico do povračila teh stroškov od osebe, ki 
je njihov nastanek povzročila. Ker ne gre za korist upnika, ki bi jo ta imel od prisojenih stroškov, 
je napačen zaključek, da je poseg v zasebno lastnino tožene stranke nesorazmeren vrednosti 
zasledovanega cilja, t.j. koristim, ki zaradi posega nastanejo tožeči stranki.  
 
Zato vlada ocenjuje, da določbi 154. in 155. člena ZPP v zvezi z določbami OT nista v neskladju 
z Ustavo RS.  
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske 
komisije 
 
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin 
Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni 
red Republike Slovenije.  
 
Vlada je glede prejetega opomina dala pojasnilo, da bo Slovenija določbe Direktive (EU) 
2017/828  v pravni red v celoti prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah (zakon).  
 
Slovenija je s pripravami za sprejetje zakona pričela že jeseni 2018. Glede na to, da gre za 
zahtevno vsebino Direktive s številnimi možnostmi in dejstva, da ureja različna področja, je bilo 
v pripravo strokovno utemeljenih zakonskih rešitev za prenos Direktive v pravni red Republike 
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Slovenije, potrebno vključiti različne deležnike. To pa je zahtevalo poglobljena posvetovanja in 
posledično več časa za pripravo navedenih zakonskih rešitev. 
 
Slovenija se zaveda pomembnosti implementacije Direktive in je tako izvedla javno 
posvetovanje o predlogu zakona v okviru javne razprave, ki je potekala od 10. 5. 2019 do 10. 6. 
2019. Predlog zakona je bil tudi javno objavljen. V okviru javne razprave so deležniki poslali več 
kot 40 odzivov, na podlagi katerih bo izvedenih še nekaj prilagoditev predloga zakona.  
 
Predlog zakona bo predvidoma septembra 2019 posredovan v medresorsko usklajevanje, v 
okviru katerega se pričakujejo morebitne pripombe drugih državnih organov. Glede na pretekle 
izkušnje bi bilo medresorsko usklajevanje lahko zaključeno v prvi polovici meseca novembra, ko 
bi bil predlog zakona posredovan v obravnavo na vlado. Po določitvi besedila predloga zakona 
bo predlog zakona posredovan Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek, 
ki bo predvidoma trajal dva do tri mesece. Glede na vse navedeno vlada  predvideva, da bo 
zakon, s katerim bo Direktiva dokončno in v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije, 
sprejet januarja 2020. 
 
Vlada se je zavezala, da bo Evropsko komisijo sproti obveščala o napredku pri sprejemu 
predloga zakona.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Izvedbeni protokol o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko-italijanski meji 
  
Vlada je sprejela sklep o potrditvi Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo 
Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti  Ministrstva za 
notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko-italijanski 
meji. 
 
Za varovanje javne varnosti in reda vzdolž državne meje lahko varnostni organi držav 
pogodbenic izvajajo mešano patruljiranje do 10 km od državne meje. Glede na to, da gre za 
državno mejo znotraj schengenskega območja se mešano patruljiranje do sedaj ni izvajalo.  
 
Spremembe migracijskih tokov v zadnjem obdobju pa narekujejo tovrstno obliko sodelovanja 
policij z namenom, da se ustavijo nezakoniti migracijski tokovi tudi z usklajenim sodelovanjem 
policij znotraj schengenskega območja. Namen predlaganega protokola je, da se na tehnični 
ravni konkretno dogovori sodelovanje policij obeh držav. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Nujna humanitarna pomoč prizadetemu prebivalstvu v Mozambiku 
 
Vlada je namenila humanitarno pomoč Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca za prebivalstvo v Mozambiku, ki sta ga prizadela ciklona Idai in Kenneth. 
 
Mozambik sta letos prvič, odkar se opravljajo meritve, opustošila dva ciklona v isti sezoni. 
Prebivalci so posledice čutili kot neurja in obsežne poplave, ki so uničile naselja, šole, 
zdravstvene ustanove, kmetijske površine ter komunikacijsko infrastrukturo.  
 
V poplavah je umrlo ali izginilo več kot 1.000 ljudi, okoli 1.500 ljudi je bilo poškodovanih, pol 
milijona ljudi je ostalo brez zatočišča, saj je bilo popolnoma uničenih 78.600 domov. Poročajo 
tudi o več kot 6.900 primerih kolere, ki je izbruhnila zaradi kontaminacije pitne vode. 
 
Do sedaj so se na posledice poplav v Mozambiku s humanitarnimi prispevki odzvale številne 
države in mednarodne organizacije, kot so Avstrija, Kanada, EU, Finska, Francija, Irska, 
Japonska, Norveška, Portugalska, Slovaška, Švedska, Švica, Združeni arabski emirati, 
Združeno kraljestvo in ZDA. 
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Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
  
Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD  
 
Vlada je sprejela Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na 
operativni ravni za leto 2018. 
 
V začetku leta 2018 je Slovenija na Brdu pri Kranju gostila Konferenco »Politike za enakost pri 
staranju: vseživljenjski pristop«, kjer so udeleženci na panelih govorili o pomenu kakovostnega 
izobraževanja skozi celotno življenjsko dobo, zagotavljanju enakega dostopa do zdravstvene 
preventive in zdravstvenega varstva, prekinitvi karierne poti in vplivu na življenjski dohodek ter 
zagotavljanju udeležbe starejših na trgu dela. 
 
V delovni skupini so nadaljevali z delom na Strategiji razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji, ki 
je eden izmed večjih medresorskih projektov v Sloveniji in s koordinacijo glede vprašanj širitve 
OECD in sodelovanjem nečlanic pri delu OECD. 
 
Predstavniki RS so se aktivno udeležili nekaterih pomembnejših dogodkov OECD, kot so 
ministrske konference OECD, zasedanja Globalne parlamentarne mreže in zasedanja Skupine 
za globalno strategijo OECD. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Četrto periodično poročilo Republike Slovenije glede konvencije proti mučenju in drugim 
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Četrto periodično poročilo Republike Slovenije glede 
Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.   
 
Četrto periodično poročilo zajema obdobje poročanja od konca obravnave prejšnjega 
periodičnega poročila, to je 11. maja 2011 ter do 31. avgusta 2018. Poročilo vsebuje informacije 
in podatke o izvajanju konvencije, vključno s priporočili oz. ugotovitvami Odbora proti mučenju, 
prejetimi po izvedenem zagovoru v maju 2011.  
 
Poročilo podaja odzive na vprašanja odbora glede ukrepov, ki so bili sprejeti za odpravo 
zastaralnega roka za kaznivo dejanje mučenja in za zagotovitev, da se tako dejanje kaznuje z 
ustrezno kaznijo, pri kateri se upošteva njegovo hudo naravo. Vsebuje odziv glede krepitve 
strukture Varuha človekovih pravic in širitve njegovih pooblastil ter informacijo glede finančnih 
virov, potrebnih za delovanje Varuha človekovih pravic ter posebej obravnava področje trgovine 
z ljudmi, zlasti žensk in otrok, kjer so izpostavljeni ukrepi, s katerimi se delovanje na tem 
področju krepi. Izpostavljen je tudi napredek na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in 
otroki.  Poročilo vsebuje tudi informacije s področja migracij, kot tudi odzive glede ukrepov za 
integracijo ter ukrepov za preprečevanja nasilja med migranti in informacijo glede zmanjševanja 
sodnih zaostankov, ter glede nekaterih  primerov z Evropskega sodišča za človekove pravice, 
po katerih izrecno sprašuje Odbor.  
 
V poročilu so predstavljeni tudi ukrepi na področju usposabljanja, izobraževanja ter ozaveščanja 
v zvezi z vsebinami, ki jih pokriva konvencija.   
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
  
Mnenje vlade o noveli ZOFVI, ki jo je predložila skupina poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem 
 
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je 13. avgusta državnemu 
zboru predložila predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI), s katerim predlagajo udejanjanje odločbe Ustavnega sodišča v zvezi s financiranjem 
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zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe. Vlada je predlagano novelo preučila 
in ugotovila, da je predlog spremembe 86. člena identičen predlogom iz minulih let, zato 
predlaga zavrnitev omenjene novele ZOFVI. 
 
Problematika financiranja zasebnih osnovnih šol potrebuje celovito ureditev, zato bo za 
uresničitev odločbe Ustavnega sodišča potrebno iskati širši konsenz, ugotavlja vlada. Rešitve, 
ki so jih predlagali različni akterji zakonodajnega postopka, do danes niso prejele zadostne 
podpore poslank in poslancev, zato bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v 
prihodnje sodelovalo z vsemi deležniki pri iskanju rešitve, ki bi lahko prejela potrebno politično 
podporo.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Jelke Godec  
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Jelke Godec 
v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih.  
 
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se zasedenost v domovih za starejše in v posebnih socialno 
varstvenih zavodih spremlja na podlagi enotnega modula za pregled prošenj in prostih mest, ki 
ga za vse izvajalce vodi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Na dan 4. 9. 2019 je bilo v 
enotnem modulu 11.446 prošenj. V tem podatku so evidentirani tisti, ki pošljejo prošnjo, ki je 
lahko aktualna ali poslana na zalogo. Kot aktualna se npr. vodi prošnja, ki jo prosilec odda za 
enoposteljno sobo v točno določnem domu. Če se mu medtem ponudi mesto v dvoposteljni sobi 
v drugem domu za starejše in to možnost zavrne, njegova prošnja še vedno ostane zabeležena 
kot aktualna za želeno namestitev. Po navedbah izvajalcev je tako med aktualnimi 11.446 
prošnjami približno desetina takih, ki so zainteresirani za takojšen sprejem. 
 
V zvezi z vprašanjem glede povečanja kapacitet vlada pojasnjuje, da se zaradi pomanjkanja 
razpoložljivih proračunskih sredstev večino dodatnih kapacitet zagotavlja s podelitvijo koncesij 
za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, ki se podelijo na podlagi javnega 
razpisa. Na podlagi razpisa so bile podeljene koncesije za skupno 928 mest v domovih za 
starejše, dodatna mesta pa bodo na voljo po izgradnji novih kapacitet v letih 2019 in 2020. 
 
Glede ponudbe socialnovarstvenih storitev za starejše in posebne skupine odraslih vlada 
pojasnjuje, da sicer v Sloveniji prevladujejo storitve institucionalnega varstva. V Resoluciji o 
nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 je predvidena predvsem krepitev storitev 
v skupnosti in zagotovitev primerljivega števila uporabnikov v institucionalnem varstvu ter v 
storitvah v skupnosti. V preteklosti se je v Sloveniji podpiralo predvsem razvoj institucionalnega 
varstva, mnogo manj pa razvoj storitev v skupnosti. Nezadosten razvoj storitev v skupnosti 
povečuje pritisk na institucionalno varstvo, kar se odraža tudi v povečanem številu vloženih vlog 
na zalogo za bivanje v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z drakonskimi globami in 
neenakostjo pred zakonom 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z drakonskimi   
globami in neenakostjo pred zakonom, ki ga je zastavil poslanec Branko Grims.  
 
Vlada uvodoma poudarja, da je siva ekonomija pojav, ki ga srečujemo v vseh državah, v vseh 
gospodarstvih in v vseh političnih sistemih. Vlada je v letu 1997 sprejela program odkrivanja in 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. V tem okviru so bile sprejete ustrezne zakonske 
podlage in izvajale so se številne druge dejavnosti v smeri preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno. Sedaj veljavni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), sprejet 
leta 2014, je eden izmed ukrepov vladnega projekta iz leta 2013 - Obvladovanje sive ekonomije 
v RS, katerega cilj je zmanjšati obseg sive ekonomije in posredno obseg dela in zaposlovanja 
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na črno. ZPDZC-1 določa, kdaj se opravljanje dejavnosti ali dela šteje za delo na črno, kdaj gre 
za zaposlovanje na črno, kaj se šteje za omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno 
oglaševanje. Ta zakon določa tudi dejavnosti in dela, ki ne štejejo za delo ali zaposlovanje na 
črno, in organe, ki nadzorujejo izvajanje določb tega zakona. Največji delež nepravilnosti in 
posledično tudi največji delež izrečenih glob (86 %) se v prekrškovnih postopkih nanaša na 
kršitve s področja zaposlovanja na črno. Najpogosteje nadzirane dejavnosti so bile 
gradbeništvo, gostinstvo, cestni promet in trgovina. 
 
V zvezi s sosedsko in sorodstveno pomočjo vlada poudarja, da sosedska pomoč in sorodstvena 
pomoč nista delo na črno. Člen ZPDZC-1 glede sosedske pomoči se vsebinsko v primerjavi z 
zakonsko ureditvijo iz leta 2000 ni spreminjal. Glede na letna poročila Komisije Vlade RS za 
odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno se nadzorni organi do sedaj niso 
srečevali s težavami pri izvajanju ali presojanju te določbe. Za sosedsko pomoč se štejejo 
opravljanje dela med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu 
prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila, kakor tudi 
druge oblike sosedske pomoči, določene v drugem zakonu.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca 
Trčka v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost. 
 
Vlada je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (v 
nadaljevanju novela ZSVarPre-G) ohranila denarno socialno pomoč v višini 392,75 evra po 1. 
januarju 2019 in s tem preprečila, da bi osnovni znesek minimalnega dohodka, na podlagi 
katerega se izračunava denarna socialna pomoč, padel na 331,26 evra. V kolikor bi padlo na 
331,26 evra, bi 3.599 prejemnikov izgubilo denarno socialno pomoč, 52.486 prejemnikom pa bi 
se denarna socialna pomoč znižala. Ker bi to znižanje najbolj prizadelo družine z otroci, je bila 
sprejeta novela ZSVarPre-G, s katero se je ohranila denarna socialna pomoč v višini 392,75 
evra.  Vlada nadalje odgovarja, da Republika Slovenija ukrepa proti pasti neaktivnosti tudi z 
drugimi ukrepi, ki  vzpodbujajo brezposelne osebe k aktivnosti. Vlada pojasnjuje, da z vidika 
gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno 
umeščen v institut denarne socialne pomoči. 
 
S predlogom zakona se hkrati uvajajo nove spodbude, ki bodo vplivale na hitrejšo aktivacijo 
upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela. Ti ukrepi bodo bolj prijazni do 
upravičencev do denarne socialne pomoči, saj prejeto plačilo do višine 200,3 evra iz naslova 
aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije ne bo več vplivalo na višino denarne 
socialne pomoči. To pomeni, da razpoložljivi dohodek brezposelne osebe, ki je vključena v 
programe aktivne politike zaposlovanja in zaposlitveno rehabilitacijo, ostaja enak. Ta 
sprememba je za hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela 
ključna, še posebej v času pomanjkanja delovne sile na trgu dela.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z brezdomci 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Lidije 
Ivanuša v zvezi z brezdomci. 
 
Vlada uvodoma pojasnjuje, da natančnih podatkov o številu brezdomcev pri nas ni, je pa 
brezdomstvo stalen pojav večjih urbanih središč. Število brezdomcev, ki so vključeni v 
obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov se giblje okrog 3600 oseb. Pri tej oceni 
govorimo o tako imenovanih "odkritih ali "vidnih" brezdomcih in v to kategorijo niso vključeni 
prikriti brezdomci (npr. osebe v postopku deložacije, najemniki brez najemne pogodbe, 
gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah, mladi brezposelni idr.). Vlada RS 
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pojasnjuje, da se je v zadnjih dveh letih povečalo število starejših brezdomcev, oseb s težavami 
v duševnem zdravju ter mlajših brezdomcev. Med brezdomnimi osebami so tudi ženske, ki še v 
večji meri potrebujejo pomoč kot moški.  
 
Vlada že vrsto let spremlja  problematiko brezdomstva in v okviru sofinanciranja 
socialnovarstvenih programov dopolnjuje mrežo glede na potrebe ciljne populacije in lokalnih 
okolij. Problematika se spremlja na terenu skupaj s predstavniki nevladnih organizacij in 
lokalnimi skupnostmi. V letu 2019 je Republika Slovenija sofinancirala 19 socialnovarstvenih 
programov za brezdomce v skupni višini 1.469.704,00 EUR. Med vsemi programi za brezdomce 
je 13 programov, ki uporabnikom nudijo ležišča. Gre za tako imenovane nastanitvene 
programe, ki pa se v zadnjih letih vse bolj usmerjajo tudi v nastanitveno podporo in celovito 
pomoč brezdomnim in stanovanjsko izključenim. V tem sklopu programov imamo programe 
zavetišč in prenočišč (odprti tip zavetišča), programe individualizirane nastanitve podpore ter 
programe, ki brezdomcem nudijo celostno pomoč in nastanitev. Sofinancirani so tudi t. i. dnevni 
programi, kot so dnevni centri, sprejemališče in terensko delo ter dva programa pomoči ob 
deložacijah. 
 
Tudi v prihodnjem letu Republika Slovenija planira enak obseg sredstev. V prihodnjih letih bomo 
v okviru sofinanciranja socialnovarstvenih programov dali poudarek namestitveni podpori 
uporabnikom (brezdomcem), kar se je v dosedanji praksi pokazalo kot prijazen in učinkovit 
način reševanja tega problema. Pri namestitveni podpori je celostno podporno delo usmerjeno v 
ranljive družine, ki se soočajo z mnogimi primanjkljaji in ovirami, kar pomeni dolgoročno 
preventivo na področju socialne izključenosti in brezdomstva. 
 
V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na število kaznivih dejanj, ki so jih v zadnjih petih letih storili 
brezdomci, vlada  odgovarja, da policija na podlagi drugega odstavka 123. člena Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil v svojih evidencah vodi 
in vzdržuje tudi evidenco kaznivih dejanj. Vendar pa so v ZNPPol določeni osebni podatki, ki jih 
evidence lahko vsebujejo, kot tudi sama vsebina evidence kaznivih dejanj (1. točka 125. člena 
ZNPPol). Na podlagi navedenega  policija ne obdeluje podatkov o brezdomcih, storilcih kaznivih 
dejanj in  zato ti podatki niso na razpolago. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o finančnih izdatkih za šolajoče se 
otroke in mladino 
 
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in 
skrbnikov za šolajoče se otroke in mladino. Vlada mu odgovarja, da je skupaj z ministrstvom, 
pristojnim za izobraževanje, že pred dvema desetletjema vpeljala model učbeniških skladov, ki 
vsem otrokom in mladim zagotavlja kakovostne učbenik. Zadnje desetletje zanje tudi ni 
potrebno več plačevati obrabnine. Poleg tega so od minulega šolskega leta brezplačna tudi 
učna gradiva za prvošolce, v letošnjem šolskem letu pa tudi za drugošolce. 
 
Vlada pojasnjuje, da so bili izračuni v zvezi z vprašanjem, ali bi lahko vsak otrok dobil vse 
učbenike v trajno osebno last, opravljeni. Pokazali so, da bi to na letni ravni stalo približno 12 do 
15 milijonov evrov, odvisno od velikosti generacij. Za to možnost se vlada ni odločila.  
 
Zaenkrat na letni ravni država nameni pet milijonov evrov za obnavljanje učbeniških skladov ter 
za dodatno financiranje učbenikov za otroke narodnih manjšin ter otroke s posebnimi potrebami. 
Hkrati skuša z založbami, ki so gospodarski subjekti, najti tudi druge oblike sodelovanja, da 
bodo te še naprej ustvarjale kakovostna gradiva za šolarje. Strokovni delavci v šoli pa pri 
sestavljanju seznamov upoštevajo tudi mnenje staršev k izbiri in cenam delovnih zvezkov.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
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Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o modernizaciji učnih akvarijev 
 
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje, kdaj bo prišlo do ustrezne 
modernizacije Akvarija Piran in Akvarij-terarija Maribor. Vlada poslancu odgovarja, da je bil 
Akvarij Piran, ki je v upravljanju Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, v celoti obnovljen in 
moderniziran leta 2009. Sredstva za to je zagotovilo ministrstvo, pristojno za izobraževanje. 
 
Omenjeni akvarij je bil pred desetletji učni akvarij, ko je še obstajal izobraževalni program s 
področja ribištva, ki pa se ne izvaja več. Kljub temu zanj še vedno skrbi omenjena piranska 
srednja šola. Ker akvarij ne sodi več v srednješolsko izobraževanje, ga ni več mogoče 
financirati, prav tako zanj iz državnega proračuna ni mogoče zagotoviti drugačne kadrovske 
sestave, saj ne gre za izvajanje javne službe. 
 
Akvarij-terarij Maribor pa je v lasti Mestne občine Maribor, zato se vlada do poslančevih 
vprašanj v zvezi z njim ne more opredeliti. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelinčiča v zvezi s financiranjem 
nevladnih organizacij iz tujini 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča v zvezi s 
financiranjem nevladnih organizacij iz tujine in ga pošlje Državnemu zboru. 
 
V odgovoru vlada poslancu pojasnjuje, da so vse nevladne organizacije zavezane k oddaji 
letnih poročil Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri oddaji letnih poročil 
morajo upoštevati določila Slovenskih računovodskih standardov (2016), še posebej SRS 33 - 
Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah in SRS 34 – Računovodske rešitve 
v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava.  
 
Na AJPES portalu so javno objavljena letna poročila društev, ki vključujejo tudi bilanco stanja in 
izkaz prihodkov in odhodkov. Za zasebne zavode in ustanove je podatke možno pridobiti na 
zahtevo in proti nadomestilu. 
 
Ministrstvo za finance razpolaga samo s podatki o transakcijah, ki jih z nevladnimi 
organizacijami izvršijo proračunski uporabniki. Nevladne organizacije so namreč samostojne 
pravne osebe in vodijo poslovne knjige v svojem imenu in za svoj račun. Pri tem so seveda 
dolžne upoštevati področne predpise in določila Slovenskih računovodskih standardov – SRS. 
Dodajamo, da SRS 33 in SRS 34 posebej opredeljujeta, da morajo nepridobitne organizacije v 
pojasnilih k računovodskim izkazom posebej izkazovati prihodke iz proračuna in prihodke iz 
drugih virov. 
 
Slovenija deluje skladno s priporočili Beneške komisije, ki v svojem Poročilu o standardih glede 
financiranja nevladnih organizacij iz tujine v članicah Sveta Evrope ščiti pravico, da nevladne 
organizacije dobivajo finančna in materialna sredstva iz tujine kot neodtujljivi del pravice do 
združevanja. Poleg tega je financiranje, tako domače kot iz tujine, pomemben pogoj za obstoj 
nevladnih organizacij in neodvisno izvajanje njihovih poslanstev. V prejšnjih mnenjih, ki jih je 
sprejela Beneška komisija, so zahteve po transparentnosti nevladnih organizacij z namenom 
preprečevanja financiranja terorizma in pranja denarja, najpogosteje navajani razlog za 
obveznosti poročanja in razkrivanja podatkov. Tovrstne obveznosti so lahko legitimne in 
sprejemljive za uvedbo strožjega nadzora nad financiranjem nevladnih organizacij, navaja 
poročilo. Hkrati je v poročilu izpostavljeno, da so države osrednje in vzhodne Evrope še posebej 
ranljive za politične vplive od zunaj in vsled navedenega pogosto uvedejo posebno zakonodajo, 
ki se nanaša na financiranje nevladnih organizacij in političnih strank. Obenem Beneška 
komisija poudarja, da so legitimne omejitve svobode združevanja, ki vključujejo omejitve 
financiranja in tujine, vedno le tiste, ki temeljijo na dejanskih in ne le hipotetičnih tveganjih.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih 
v javnem sektorju in državni upravi 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s 
povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi in ga posreduje Državnemu 
zboru. 
  
V zvezi s postavljenimi vprašanji v prvem sklopu poslanskega vprašanja vlada uvodoma 
pojasnjuje metodologijo zbiranja in prikazovanja podatkov o zaposlenih v javnem sektorju s 
strani posameznih subjektov javnega sektorja, na podlagi katerih tudi Ministrstvo za javno 
upravo (MJU) spremlja gibanje zaposlenosti v javnem sektorju. 
 
Podatki o plačah in drugih izplačilih se posredujejo in zbirajo za javni sektor, ki ga za 
spremljanje sistema in politike plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
sestavljajo državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni 
zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, in sicer:  

 za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju, v skladu z 38. členom ZSPJS, 

 za izdelavo analiz v skladu z 39. členom ZSPJS in izračunavanje finančnih 
učinkov ukrepov v zvezi s plačami v javnem sektorju. 

 
Zavezanci za poročanje so pravne osebe javnega sektorja, ki same posredujejo podatke prek 
informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – 
ISPAP, ki je vzpostavljen na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - 
AJPES, v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. 
 
Skladno z navedenim MJU med drugim prikazuje podatke o gibanju zaposlenosti po 
posameznem proračunskem uporabniku, ki dajejo vpogled v število zaposlenih, in sicer na 
podlagi preračuna števila plačanih ur v posameznem mesecu, vključno z nadurami. V podatek o 
številu zaposlenih so vključeni tudi zaposleni, ki prejemajo nadomestila, ki gredo v breme 
delodajalca, niso pa vključeni zaposleni: ki so prejeli nadomestilo plače iz drugega finančnega 
vira (zdravstvene ali pokojninske blagajne – nadomestilo plače v času porodniškega dopusta in 
dopusta za varstvo in nego otroka, nadomestilo plače v času bolniške odsotnosti nad 30 
delovnih dni,….); tisti, ki so napoteni na delo v tujino (detaširani javni uslužbenci) in zaposleni 
po programu javnih del.  
 
Upoštevaje navedeno metodologijo prikazovanja števila zaposlenih, tj. po podatkih, ki dajejo 
vpogled v število zaposlenih, na podlagi preračuna števila plačanih ur, vlada pojasnjuje, da se je 
število zaposlenih meseca aprila 2019 (169.962,20) v primerjavi s septembrom 2018 
(169.943,81), povečalo le za 18,39, kot je razvidno iz Preglednice 1, ki jo je prejel poslanec v 
odgovoru. Povečanje števila zaposlitev za 4000, kot ga navaja poslanec g. Tomaž Lisec v 
pisnem poslanskem vprašanju je sicer mogoče razbrati iz metodologije, ki šteje zaposlitve (vsi 
zaposleni, ki so prejeli katerokoli vrsto izplačila), po kateri se javnega uslužbenca ali 
funkcionarja, ki dela na več delovnih mestih in/ali pri več proračunskih uporabnikih, šteje 
večkrat. 
 
Po tej metodologiji se je število zaposlitev v obdobju od meseca septembra 2018 do meseca 
aprila 2019 res povišalo za 4189 in kot kažejo podatki v Preglednici 2, se je večina novih 
zaposlitev zgodila v naslednjih dveh podskupinah dejavnosti proračunskih uporabnikov (RPU): 
Javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb s področja vzgoje, izobraževanja in športa in Javni 
zavodi in drugi izvajalci javnih služb s področja zdravstva. V teh dveh podskupinah dejavnosti 
RPU se je število zaposlitev povišalo za 1515 in 1828 zaposlitev, kar je večina (3343 zaposlitev) 
povišanj števila zaposlitev glede na povišanje v celotnem javnem sektorju (4189 zaposlitev).    
                                                                                                                                  
Razlogi za povečanje so povezani z zagotovitvijo skladnosti s standardi in normativi v 
omenjenih dejavnostih in v povečanju potreb po storitvah. Na področju izobraževanja je rast 
števila zaposlenih povezana z večjim številom otrok in njihovo vključenostjo v vrtce, večjo 
ponudbo visokošolskih programov, razvojem izobraževanja odraslih ter vseživljenjskim 
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učenjem. V zdravstvu prispeva k naraščanju potreb poleg staranja prebivalstva tudi hiter razvoj 
medicinskih tehnologij in večja osveščenost prebivalstva.  
 
V zvezi z vprašanji zastavljenimi v drugem sklopu poslanskega vprašanja vlada pojasnjuje, da 
so v Preglednici 3 (ki je v pisnem odgovoru) prikazani zadnji razpoložljivi podatki za zaposlene v 
organih državne uprave (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne 
enote) in sicer na dan 1.7.2019, ki so pridobljeni iz Centralne kadrovske evidence državne 
uprave (CKEDU). Število dovoljenih zaposlitev v organih državne uprave je za vsak organ 
državne uprave določeno s Skupnim kadrovskim načrtom (SKN) organov državne uprave za 
posamezno leto. Podatki so prikazani v skladu z metodologijo Pravilnika o vsebini in postopkih 
za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov. V število zaposlenih po SKN organov državne 
uprave se štejejo zaposleni, ki se financirajo iz državnega proračuna, v skupnem številu pa se 
ne upoštevajo zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo javne uslužbence, odsotne zaradi 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka ter javne uslužbence, odsotne 
zaradi bolezni, daljših od 30 delovnih dni.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede dolgotrajne oskrbe 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi 
z Zakonom o dolgotrajni oskrbi.  
 
Starostna struktura prebivalstva se spreminja. Danes je v Sloveniji 19,7 % oseb starejših od 65 
let. Za leto 2050 projekcije napovedujejo, da bo delež navedene populacije 30 %, pri čemer naj 
bi se delež starejših od 80 let iz 5 % v letu 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 %. Ker v Sloveniji 
nimamo enotne sistemske ureditve področja dolgotrajne oskrbe, se soočamo z razdrobljenostjo 
in neenakostjo v dostopu do storitev. Pomembno bolj imamo razvito institucionalno oskrbo kot 
oskrbo v skupnosti. Delež posteljnih kapacitet na področju dolgotrajne oskrbe je v Sloveniji v 
primerjavi s povprečjem držav članic OECD (49,7 postelj na 1000 prebivalcev, starih nad 65 let) 
nadpovprečen (54,5 postelj na 1000 prebivalcev, starih nad 65 let). V Sloveniji se srečujemo z 
velikim pritiskom na institucionalno varstvo, eden izmed razlogov je gotovo slabša razvitosti in 
nezmožnost dostopa do integrirane oskrbe v skupnosti. Kljub navedenemu pa ne moremo trditi, 
da se v Sloveniji ne zagotavljajo pravice oziroma storitve s področja dolgotrajne oskrbe, saj se 
te deloma zagotavljajo v obliki denarnih prejemkov, socialnovarstvenih storitev na domu in v 
obliki institucionalne oskrbe, deloma tudi v okviru storitev zdravstvene nege v institucijah in na 
domu. Slovenija se vseskozi usmerja k črpanju kohezijskih sredstev, s katerimi se izvajajo 
projektne aktivnosti, ki na eni strani omogočajo raziskovanje potencialnih problemov in 
morebitnih mankov v načrtovanih rešitvah in mehanizmih ter predstavljajo pomoč pri kalibriranju 
orodij, oblikovanju oziroma uravnavanju protokolov sodelovanja med različnimi deležniki, 
oblikovanju novih storitev, iskanju možnosti optimalnih rešitev in nenazadnje tudi zbiranju 
podatkov, ki se jih na nacionalni ravni ne zbira, na drugi strani pa izvedbo storitev, ki so v času 
trajanja projektov za upravičence brezplačne, lokalnim okoljem pa nova znanja za strokovne 
delavce in tudi za izvajalce neformalne oskrbe in nova delovna mesta. 
 
Leta 2017 je bila pristojnost priprave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi prenesena na 
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ). MZ bo pri pripravi sistemskih rešitev sledilo 
časovnici in Programu dela Vlade Republike Slovenije za leto 2019, skladno s katerim bo zakon 
o dolgotrajni oskrbi lahko sprejet v prvi polovici leta 2020. 
 
Predlogi sistemskih ukrepov na področju dolgotrajne oskrbe gredo v smeri: enotne definicije 
dolgotrajne oskrbe, vzpostavitve enotne vstopne točke, uvedbe enotne ocene upravičenosti do 
dolgotrajne oskrbe, koordiniranega izvajanja, vzpostavitve učinkovitega integriranega javnega, 
strokovnega, finančnega, upravnega nadzora, možnosti upravičenca, da izbira med različnimi 
oblikami dolgotrajne oskrbe, uvedbi novih storitev, tudi storitev za ohranjanje in krepitev 
samostojnosti ter storitev e-oskrbe, uvedbi informacijske podpore celotnemu procesu 
dolgotrajne oskrbe, podpore izvajalcem neformalne oskrbe, vzpostavitvi nacionalnega sistema 
kakovosti storitev ter višjega zagotavljanja javnih sredstev za pravice iz dolgotrajne oskrbe in s 
tem manjšo finančno obremenitev posameznika, družine in lokalne skupnosti.  
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Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 
MDDSZ) se zavedajo pomena prostovoljcev, ki dopolnjujejo formalne oblike oskrbe in 
prispevajo h kakovosti bivanja ter sodobnih konceptov dela s stanovalci. Domovi za starejše se 
razvijajo kot centri ponudbe raznolikih storitev in programov za starejše v lokalnem okolju. 
Raznolike storitve dajo možnost izbire specifičnim potrebam, željam in zahtevam uporabnikov. 
S pomočjo prostovoljcev se domovi lažje razvijajo kot stičišče druženja različnih generacij in se 
bolje odzivajo na potrebe. 
 
Za vključevanje prostovoljcev je poleg razvojne usmerjenosti domov pomembna tudi 
pripravljenost lokalnega okolja. MDDSZ vključevanje prostovoljcev spodbuja kot primere dobrih 
praks, ki jih v okviru svojih aktivnosti razširja med izvajalci domskega varstva starejših. Med 
navedene aktivnost spadajo akcije, ki se pripravljajo v sodelovanju s Skupnostjo socialnih 
zavodov Slovenije in medijsko hišo Delo, kot so: Najtoplejši dom, Super senior in Super 
zaposleni v domu za starejše. V okviru akcije Najtoplejši dom je eno izmed priznanj prejel 
Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec, ki je med izvajalci najuspešnejši pri vključevanju 
prostovoljcev in ima pri 92 stanovalcih v svoje delovanje in izvirne prakse vključenih do 30 
prostovoljcev. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne 
industrije 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s 
politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, ki navaja, da je predhodna vlada 
napovedovala preporod lesno-predelovalne industrije, vendar, razen ustanovitve Direktorata za 
lesarstvo, tovrstnega preboja še ni videti.    

 
Vlada poslancu odgovarja, da je izvajanje številnih ukrepov za ponoven zagon slovenske lesno-
predelovalne industrije dalo opazne pozitivne učinke, na kar kaže rast kazalnikov poslovanja 
lesno-predelovalne industrije, ki v zadnjih letih dosega vedno boljše poslovne rezultate. 
Gledano v celoti je v letu 2018 lesno-predelovalna industrija že peto leto zapored generirala 
pozitiven rezultat. V letu 2018 se je izvoz lesnopredelovalne panoge glede na predhodno leto 
povečal za 8,1 %, v zadnjih petih letih pa za 18,4 %. Skupno je panoga dosegla neto čisti 
dobiček v višini 66,2 mio evrov. V zadnjih petih letih stalno raste tudi dodana vrednost na 
zaposlenega, ki je v letu 2018 dosegla vrednost 36 tisoč evrov. Tudi število zaposlenih od leta 
2014 stalno narašča. V letu 2018 je bilo v tej panogi zaposlenih 10.960 delavcev, kar je 3% več, 
kot leto prej. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je od leta 2016 na področju lesarstva objavilo 7 
javnih razpisov, v okviru katerih je podprlo 75 projektov lesnopredelovalnih podjetij. Skupno je 
bilo podjetjem v ta namen v obdobju 2016 do danes izplačanih 7,6 mio EUR nepovratnih 
kohezijskih sredstev. 
 
Glede bodoče politike razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, Vlada RS poslancu 
odgovarja, da je Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti  gozdno-lesne verige v Sloveniji do 
leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«, krovni operativni dokument za ponoven 
zagon in pospešen razvoj naše lesne industrije. Ključni cilji akcijskega načrta so povečanje 
konkurenčnosti lesarske panoge, zagotavljanje stabilnega poslovnega okolja, vzpostavljanje 
novih in krepitev obstoječih gozdno lesnih verig, ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve, 
povečanje poseka lesa in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah,  povečanje deleža 
predelave doma posekanega lesa v domačih predelovalnih obratih, celovita predelava lesa v 
izdelke s čim višjo dodano vrednostjo, spodbujanje kaskadne rabe lesa, uvedba najsodobnejših 
tehnologij za predelavo lesa, odpiranje novih delovnih mest in rast dodane vrednosti na 
zaposlenega ter povezovanje vseh deležnikov na področju lesarstva. 
 
Na vprašanje o vključenosti raziskovalne sfere, pa Vlada poslancu odgovarja, da je ministrstvo 
leta 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »podpora strateškim razvojno inovacijskim 
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partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«. Namen javnega razpisa 
je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov 
(gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo 
na posameznem področju uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4) z 
namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo 
celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Za sofinanciranje delovanja vseh devetih predvidenih 
SRIP je v obdobju od leta 2017 do leta 2022 predvidenih skupno 10,5 mio EUR. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v 
turistične namene 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Monike Gregorčič, ki sprašuje 
ali je vlada v okviru usmeritev medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta 
posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, že sprejela 
kakšne konkretne ukrepe, kakšni so vladni razvojni načrti na tem področju, ali Finančna uprava 
RS od družbe Airbnb prejema informacije o njihovih uporabnikih oz. podatke o oddajanju 
stanovanj na njihovi platformi, s ciljem, da se zagotovi plačevanje vseh potrebnih davščin ter ali 
namerava vlada pristopiti k sistemskemu načinu urejanja delitvene ekonomije. 
 
Vlada poslanki odgovarja, da je bil že sprejet Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je omilil minimalne tehnične pogoje za 
opravljanje gostinske dejavnosti. V naslednjem letu se pa načrtuje sprejem novega Zakona o 
gostinstvu, v okviru katerega bodo preučene možnosti  za uvedbo jasne ločnice med 
oddajanjem nepremičnin v turistične namene in na temelju najemne pogodbe, preučena bo tudi 
možnost za odpravo obvezne kategorizacije za vse sobodajalce. 
 
Podatki kažejo, da v Sloveniji primanjkuje najemnih stanovanj (razmerje med lastniškimi in 
najemnimi stanovanji je kar 92 % : 8 %) in imamo posledično dolge čakalne dobe, zato je eden 
od temeljnih ciljev do 2025 povečevati število najemnih stanovanj zlasti za ranljive skupine 
prebivalstva. Stanovanjska politika sledi vodilu, da so najemna razmerja čim trdnejša in čim bolj 
varovana. Ponavljajoče se oddajanje stanovanj za kratko obdobje, praviloma le nekaj dni v 
okviru sobodajalstva in preko raznih portalov, kot npr. Airbnb ni in ne more biti stanovanjski 
najem, pač pa gre za turistično poslovno dejavnost. 
 
Ponudniki klasičnega oddajanja nepremičnin turistom so z vidika davčne obravnave izenačeni s 
ponudniki kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom prek različnih, kar je v skladu s 
priporočilom, da naj bi države članice Evropske unije uporabljale funkcionalno podobne davčne 
obveznosti za podjetja ali osebe, ki opravljajo dejavnost. Področje kratkoročnega oddajanja 
nepremičnin v turistične namene preko različnih platform je v davčnih predpisih že ustrezno 
urejeno in ni razlogov za specialno ureditev tega področja za namene davkov. 
 
Finančna uprava (FURS) pridobiva podatke, potrebne za opravljanje nalog finančne uprave.  
FURS ne prejema podatkov o vseh uporabnikih spletne platforme Airbnb, to so poimenski 
podatki o uporabnikih in najemninah, ki se oddajajo ter zneskih dohodkov, saj za takšno 
izmenjavo ni zakonske podlage. FURS razpolaga le s statističnimi podatki, ko je npr. število 
aktivnih gostiteljev, število gostov in znesek običajnega letnega zaslužka gostitelja. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega 
turizma 
 
Vlada  je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Franca Trčka, ki sprašuje, v 
kakšni delovni obliki je trenutno nova strategija razvoja turizma.  
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Vlada  poslancu odgovarja, da je Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki 
jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, potrdila l. 2017. Navedba, da se 
izteka čas obstoječe strategije, ne drži. Do izteka veljavne strategije je še dve leti in štiri 
mesece. Izvajanje strategije, ki opredeljuje 6 ključnih politik in 75 ukrepov za doseganje 
zastavljenih ciljev, je trenutno v polnem teku. Številni ukrepi so že bili izvedeni, drugi so v fazi 
priprave ali izvajanja.  
 
Nova strategija razvoja turizma še ni v pripravi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
jo bo začelo pripravljati še pravočasno, pred potekom veljavnosti sedanje. Lahko pa poudari, da 
so bili v pripravo trenutno veljavne strategije razvoja turizma v Sloveniji vključeni vsi deležniki 
slovenskega turizma. Tej praksi se bo sledilo tudi pri pripravi nove strategije.  
 
Navedba, ki jo poslanec še navaja, da je bilo desetletje slovenskega turizma v obdobju 2008-
2018 v veliki meri izgubljeno, ne drži. Po podatkih Banke Slovenije o prilivih iz naslova izvoza 
potovanj, so prilivi iz naslova turizma v tem obdobju narasli za kar 48 odstotkov oz. več kot 877 
milijonov evrov. Po podatkih Statističnega urada RS pa so prenočitve turistov v obdobju od 
2008-2018 narasle za kar 68,5 odstotkov.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z dostopom do čiste 
pitne vode.  
 
Vlada odgovarja, da je bila ustavna pravica do pitne vode vpisana v slovensko ustavo leta  
2016, s čimer je bila ta pravica (na mednarodni ravni priznana leta 2010) v Sloveniji zaščitena 
na najvišji pravni ravni. Na tem mestu je treba opozoriti, da gre za pravico do pitne vode in ne 
za pravico do »čiste« pitne vode.  Skladno z Ustavo Republike Slovenije ima vsakdo pravico do 
pitne vode, poleg tega so vodni viri javno dobro in služijo prednostno in trajnostno oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Prav tako ustava določa tudi, da 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 
samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Poglavitni namen novega 70.a člena 
Ustave Republike Slovenije je v prenosu zaščite vodnih virov iz zakonske ravni na raven 
ustave. Z zapisom pravice do pitne vode v ustavo je to področje, ki je že sicer relativno dobro 
normativno urejeno, dobilo najvišji možen pravni pomen, ki bo Republiki Sloveniji zagotavljal 
ustrezno varovanje te dobrine oziroma bogastva in razvoj z vodo povezanih javnih storitev. 
Zapis vode v ustavo predstavlja pomembno strateško odločitev in sporočilo v času, ko 
vprašanje virov in oskrbe s pitno vodo postaja vse bolj globalno. Projekt prilagajanja zakonov in 
podzakonskih aktov se je z vzpostavitvijo Medresorske delovne skupine za uskladitev veljavne 
zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije v tem mandatu 
pospešil. 
 
Vlada še ocenjuje, da je že po obstoječi ureditvi ustavna pravica do pitne vode zadovoljivo 
urejena za državljane preko obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 
zato bo skrb v prihodnje namenjena predvsem izboljšavam javne službe oskrbe s pitno vodo.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je poleg tega v juniju 2019 poslalo v javno obravnavo novelo 
Zakona o vodah. Namen predlagane dopolnitve zakona je zagotoviti pomoč posameznim 
občinam, če javne oskrbe s pitno vodo niso zmožne zagotavljati, pa gre za primere, ko 
projektov izgradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo ni mogoče sofinancirati iz 
sredstev Evropske unije.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Odgovor na poslansko vprašanje glede stanja populacije volkov 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Žana Mahniča glede stanja 
populacije volkov. 
 
V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da se med rezultati projekta LIFE SloWolf, ki so imeli 
neposreden učinek na terenu, izpostavlja demonstracijske primere dobrih praks.  Osmim rejcem 
drobnice, ki imajo od 30 do 800 ovac, v preteklosti pa so imeli dokumentirane škode zaradi 
volkov, so v sklopu projekta donirali visoke električne mreže/ograje in pastirske pse. Že po prvih 
dveh letih uporabe podarjenih zaščitnih sredstev se je izplačilo odškodnin tem rejcem zmanjšalo 
za skoraj 200.000 evrov. V okviru projekta so za telemetrično spremljanje stanja odlovili 12 
volkov. Vsi volkovi so bili odlovljeni izključno za preučevanje njihove biologije in ekologije ter 
izboljšanja njihovega upravljanja. Vsi volkovi so bili izpuščeni na lokacijah, kjer so bili odlovljeni. 
Pet so jih le izmerili, jim odvzeli vzorce in jih izpustili, saj so bili še v fazi hitre rasti in premladi, 
da bi jih opremili s telemetrično ovratnico. Sedem volkov, štiri samce in tri samice, pa so 
opremili z GPS-GSM  ovratnicami  in  jih  spremljali  s telemetrijo. Tudi ti volkovi so bili izpuščeni 
na lokacijah, kjer so bili ujeti.  
 
Vlada prav tako odgovarja, da so se ukrepi, ki so predvideni v Akcijskem načrtu za upravljanje 
populacije volka (Canis lupus) v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2017 glede poseganja v 
populacijo volka redno izvajali.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
  
 
Odgovor na poslansko vprašanje glede zaščite vodnega vira Malni pri Planini 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z Zakonom o zaščiti 
vodnega vira Malni pri Planini.  
 
V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da je pri pregledu osnutka Zakona o zaščiti vodnega vira 
Malni pri Planini je bilo ugotovljeno, da ima formalne in vsebinske pomanjkljivosti, zaradi česar 
ga ni mogoče posredovati v postopek sprejema. Ključna pomanjkljivost je, da bi navedeni 
predlog zakona dal pravno podlago za zaščito vodnih virov zgolj na območju, kjer se nahaja 
zajetje pitne vode na kraškem izviru Malenščica (zajetje Malni), na katerega je priključen 
vodovodni sistem Postojna – Pivka. Predlog Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini tako 
določa vodovarstveno območje zgolj za vodna telesa, ki se uporabljajo za javno oskrbo s pitno 
vodo iz zajetja Malni. Na obravnavanem in širšem območju se namreč nahaja 41 zajetij (zajeti 
izviri ali črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah 
Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna oziroma so javni oskrbi s pitno 
vodo namenjeni v prihodnje. Proučuje se ali je posebni zakon, ki bi po svoji vsebini predstavljal 
individualno naslavljanje vsebin, sploh potreben in ustrezen način reševanja te problematike, 
upoštevaje siceršnjo vodno in okoljsko zakonodajo. Pri tem vlada ocenjuje, da zaščita 
posamičnega vodnega vira, oziroma več vodnih virov na posameznem vodovarstvenem 
območju ne more biti zakonska materija.  
 
Vlada še pojasnjuje, da je pripravljen predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine 
Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna varuje  vseh 41 zajetij (zajeti 
izviri ali črpalne vrtine) in sledi veljavnemu načinu sistemske ureditve po veljavni zakonodaji in 
ne zgolj vodnih virov na kraškem izviru Malenščica (zajetje Malni), na katerega je priključen 
vodovodni sistem Postojna – Pivka. Z uredbo je zavarovanih vseh 41 zajetij (zajeti izviri ali 
črpalne vrtine), ki so vključena v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna oziroma so javni oskrbi s pitno vodo 
namenjeni v bodoče. Uredba tako ne ščiti zgolj vodnih virov na kraškem izviru Malenščica 
(zajetje Malni), na katerega je priključen vodovodni sistem Postojna – Pivka, kar pa je sicer 
osnovna pomanjkljivost predloga Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi s t. i. delom na črno.   
 
Vlada uvodoma pojasnjuje, da siva ekonomija s svojimi negativni vplivi vpliva tako na 
delodajalce in delojemalce kot tudi na državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost 
ljudi in okolja. Na obseg in moč sive ekonomije so v preteklih letih nenehno opozarjale različne 
študije in analize ter stanovske organizacije. Siva ekonomija je večplasten problem, 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je le en del tega problema. 
 
Vlada ob tem izpostavlja, da področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ureja Zakon 
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). ZPDZC-1 določa, kdaj se opravljanje 
dejavnosti ali dela šteje za delo na črno, kdaj gre za zaposlovanje na črno, kaj se šteje za 
omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno oglaševanje.  
 
ZPDZC-1 jasno določa, da sosedska pomoč in sorodstvena pomoč v obsegu in obliki, ki jo 
določa, nista delo na črno, zato se tovrstna pomoč ne šteje kot prekršek, še manj kot kaznivo 
dejanje.  
 
Veljavni člen ZPDZC-1 glede sosedske pomoči se vsebinsko v primerjavi z zakonsko ureditvijo 
iz leta 2000 ni spreminjal. Glede na letna poročila se nadzorni organi do sedaj niso srečevali s 
težavami pri izvajanju ali presojanju te določbe. Za sosedsko pomoč se štejejo opravljanje dela 
med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med 
njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila, kakor tudi druge oblike sosedske 
pomoči, določene v drugem zakonu.  
 
Vlada  pojasnjuje, da FURS pri preprečevanju dela na črno izvaja z zakonom določene naloge, 
pri čemer pri svojem delu pri vseh zavezancih postopa enako. Davčni organ pri sankcioniranju 
kršitev glede dela in zaposlovanja na črno upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo 
sankcija manjša ali večja, zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za prekršek, nagibe, iz 
katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih 
je bil prekršek storjen. Ob tem lahko davčni organ, glede na naravo kršitve, izreče tudi zgolj 
opozorilo ali opomin. Glede primera, ki se omenja v poslanskem vprašanju, v zvezi s 
posameznikom, ki je prekrival streho in je bil obravnavan v postopku dela na črno, vlada  
pojasnjuje, da je davčni organ ravnal enako kot v vseh drugih podobnih primerih, sankcija pa je 
bila izrečena v okviru rednih in vnaprej načrtovanih aktivnosti nadzorov dela in zaposlovanja na 
črno v gradbeništvu, ki jih izvaja FURS, zlasti z uslužbenci mobilnih oddelkov na terenu. V 
dejavnosti gradbeništva je namreč po ugotovitvah FURS obseg dela in zaposlovanja na črno 
(tudi tujcev) med najvišjimi, prav tako gre za dejavnost, kjer obstojijo velika tveganja za zdravje 
ljudi (npr. delo na višini), zato je pomembno, da delo izvajajo ustrezno usposobljeni in 
opremljeni izvajalci.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Odgovor na poslansko pobudo Žana Mahniča 
 
Vlada odgovarja na vprašanje poslanca Žana Mahniča v zvezi s predorom Karavanke. V 
poslanski pobudi poslanec predlaga, da se prouči možnost, da bi drugo cev predora Karavanke 
gradilo podjetje, ki predor že gradi na avstrijski strani.  
 
Vlada odgovarja, da je bila ta možnost v preteklosti že preverjena, saj je tudi v interesu 
Slovenije, da se gradnja 2. cevi predora Karavanke zgradi čim prej. Ugotovljeno je bilo, da v 
tem trenutku to ni več možno, je pa bilo možno v času, ko se je odločalo, ali gradbeni objekt 
graditi kot celoto, ali pa gradnjo predora prepustiti vsaki državi posebej. Odločeno je bilo, da 
gradbeni del projekta izvede vsaka država samostojno, medtem ko se projekt elektrostrojne 
opreme izvede skupaj z enovitim javnim razpisom.  
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Postopek izbire izvajalca v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja poteka naprej in 
Vlada Republike Slovenije na vsak način pričakuje, da bomo tudi na slovenski strani z 
gradbenimi deli začeli najkasneje do konca letošnjega leta. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko pobudo poslanke Jelke Godec 
 
Vlada odgovarja na pisno pobudo poslanke  Jelke Godec v zvezi s prometom težkih tovornih 
vozil. Navaja, da je predsedstvo Skupnosti občin Slovenije na 3. seji, ki je potekala  20. 8. 2019 
v Podčetrtku, sprejelo sklep, da se promet težkih tovornih vozil ne sme odvijati po cestah, ki 
potekajo znotraj naselij in da bi moralo veljati pravilo, da bi težka tovorna vozila za daljinske 
vožnje uporabljala zgolj avtocestno in hitrocestno omrežje, z izjemo lokalnega prometa. V tej 
zvezi je izpostavila 1. 6. 2019 uveljavljen ukrep na območju Kozjanskega in Obsotelja, kjer je 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na cestnih povezavah, ki vodijo od avtoceste A1 
do mejnih prehodov Bistrica ob Sotli in Dobovec, omejila tranzitni promet težkih tovornih vozil. 
 
Ne glede na omejitev se tovorni promet skozi Šentjur ni zmanjšal, saj je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo s 1. 8. 2019 prilagodila prometno ureditev na omenjenih cestnih 
povezavah tako, da je dopustila promet težkih tovornih vozil, ki imajo izhodišče ali cilj v 
Krapinsko-zagorski županiji. Ob upoštevanju navedenega predlaga, da se nemudoma ukinejo 
prej omenjene prilagoditve prometne ureditve, s čimer bi se vsaj delno olajšalo življenje 
prebivalcev ob zelo prometni državni cesti.    
 
Vlada odgovarja, da podatki kažejo, da se je promet težkih tovornih vozil na cestnih povezavah 
do mejnih prehodov Dobovec in Bistrica ob Sotli po 1. 6. 2019 zmanjšal za tretjino, pri čemer 
prilagoditev prometne ureditve s 1. 8. 2019 po razpoložljivih podatkih ni posebej vplivala na 
obseg tovornega prometa.  
 
Zavedati se je treba, da je o realnih učinkih uvedene prometne ureditve oziroma njene 
prilagoditve trenutno še preuranjeno govoriti. Učinke izvedenih ukrepov bo tako mogoče realno 
ocenjevati šele po približno enem letu njihove veljave.  
 
V zvezi s stališčem Skupnosti občin Slovenije, da se promet težkih tovornih vozil ne sme odvijati 
po cestah, ki potekajo znotraj naselij, in da bi morala tovorna vozila za daljinske vožnje 
uporabljati avtocestno in hitrocestno omrežje, je treba poudariti, da se ukrepi omejevanja 
težkega tovornega prometa že sedaj izvajajo s postavitvijo predpisane prometne signalizacije. 
Ob tem moramo dodati, da se pri omejitvah prometa tovornih vozil na slovenskih cestah 
pogosto srečujemo s predlogi, ki so si povsem nasprotujoči. Na eni strani imamo predloge po 
popolni sprostitvi prometa tovornih vozil, na drugi strani pa predloge po dodatnem omejevanju 
na določenih cestnih odsekih. V tej točki pogosto trčita nasprotujoča si interesa gospodarstva in 
lokalnega prebivalstva, ki ga moramo s strani države ustrezno uravnotežiti. 
 
Zavedajoč se prometne situacije, s katero se sooča Občina Šentjur, zlasti mestno jedro 
Šentjurja, skozi katerega poteka edina cestna povezava, ki vodi do mejnih prehodov Dobovec, 
Rogatec in Bistrica ob Sotli, si bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru 
finančnih zmožnosti še naprej aktivno prizadevala k čimprejšnji izvedbi projektov, ki bi do 
izgradnje navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, omilili negativne učinke prometa.  Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo budno 
spremlja učinke izvedenih ukrepov in jih bo, če ne bodo doseženi pričakovani oziroma želeni 
učinki, tudi v prihodnje ustrezno prilagajala. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede naraščanja bolniške odsotnosti  
 
Vlade je odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca Marijana Pojbiča v zvezi z 
naraščanjem bolniške odsotnosti v Republiki Sloveniji. 
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Vlada odgovarja, da podatki za leto 2018 kažejo, da je povprečno število bolniške odsotnosti za 
odsotnost z dela za polni delovni čas na zaposlenega v javnem sektorju 20 dni, v gospodarstvu 
pa 11,8 dni. 
 
Bolniška odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov, ki jo imenujemo bolniška 
odsotnost, stalež oziroma absentizem, je eden od indikatorjev zdravstvenega stanja delovno 
aktivnih prebivalcev. V Sloveniji je odstotek bolniške odsotnosti (skupno – v breme delodajalcev 
in breme ZZZS) v evropskem povprečju. Med leti so sicer izražena nihanja, a dolgoletni trendi 
spremljanja ne kažejo naraščanja. Ne glede na navedeno zlasti po letu 2015 opažamo velik 
porast stroškov za nadomestila za začasno zadržanost z dela v breme ZZZS in porast števila 
oseb v dolgotrajnem staležu.  
 
Dejavnike za povečanje rasti absentizma na naslednje dejavnike: 

- spremenjene zahteve in pogoji na delovnem mestu; 
- staranje prebivalstva oziroma spremenjena starostna struktura delovne populacije; 
- večja obolevnost aktivnega prebivalstva; 
- prezentizem v preteklih letih;  
- dolgotrajnejši  postopki diagnostike in zdravljenja; 
- drugi razlogi (dolgotrajni postopki ugotavljanja preostale delazmožnosti, nezadostna 

poklicna rehabilitacija, zakonodaja na področju nadomestil ob začasni zadržanosti z 
dela). 

 
Na drugi strani je treba omeniti, da določene mehanizme za zmanjševanje absentizma politika 
in zakonodaja že poznata. Eden izmen takšnih je znižanje višine nadomestila za začasno 
zadržanost od dela v obdobju prvih 90 dni, ko preide nadomestilo v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki »spodbuja« zaposlene, da postanejo čim prej spet delovno 
aktivni, a hkrati na zelo bolne nima bistveno negativnega socialnega vpliva.  
 
Glede na navedeno je moč zaključiti, da imata politika in tudi zakonodajna oblast moč, da z 
ustrezno zakonsko ureditvijo vseh zgoraj navedenih področij bistveno vplivata na povečanje in 
tudi zmanjšanje bolniške odsotnosti. Hkrati pa je nujno tudi zavedanje, da na ljudi (zaposlene) 
delujejo tudi drugi, notranji ali zunanji, objektivni ali subjektivni dejavniki (poleg samih bolezni in 
poškodb tudi starost, strah, slabe razmere na delovnem mestu, reševanje socialnih stisk) pri 
uveljavljanju pravice do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo, zato je zgolj 
enoznačno branje podatkov lahko zavajajoče. Razprava o razlikah med bolniško odsotnostjo v 
javnem in zasebnem sektorju je vsekakor všečna, a omenjeno ne spremeni dejstva, da je v 
obeh sektorjih razlog za bolniško odsotnost pretežno enak. Največ bolniške odsotnosti v obeh 
sektorjih je zaradi poškodb, nato sledijo bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnih tkiv, 
nadalje pa so procentualno približno enako zastopane duševne in vedenjske motnje, bolezni 
dihal in kardiovaskularne bolezni. 
 
Na zadnje, tretje vprašanje vlada odgovarja, da je učinkovito obvladovanje bolniške odsotnosti 
moč zagotoviti le v okviru sistema z ukrepi, ki bodo: 

- dokazano vplivali na boljše zdravje prebivalcev in zagotovili ustrezne razmere in okolje, 
v katerem bodo ljudje zdravi – zdravje v vseh politikah; 

- usmerjeni v celovito skrb za zdravje prebivalstva: preventivni ukrepi za varovanje, 
ohranjanje in krepitev zdravja; 

- usmerjeni v preventivne ukrepe za varovanje, ohranjanje in krepitev zdravja delavcev; 
- usmerjeni v zmanjševanje oziroma obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem 

mestu; 
- novim zahtevam dela prilagajali tudi delovna mesta, vključno s prilagoditvijo delovnih 

mest starajoči se populaciji; 
- usmerjeni v preprečitev oziroma zmanjšanje obsega poškodb pri delu in bolezni, 

povezanih z delom; 
- v primeru poškodbe ali bolezni zagotavljali čimprejšnjo vrnitev zdravih in motiviranih 

delavcev na delovna mesta. 
 
Izvajajo pa se, in se bodo tudi v prihodnje, številni drugi ukrepi, ki naslavljajo problematiko 
bolniške odsotnosti. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 
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med strateškimi cilji, usmerjenimi v zagotovitev zdravja pri delu, navaja tudi cilja, ki nagovarjata 
bolniške odsotnosti, in sicer izvajanje, spremljanje in nadgrajevanje programov promocije 
telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, usmerjenih v preprečevanje kroničnih 
bolezni in ohranjanje sposobnosti za delo ter vzpostavitev mehanizmov za pomoč pri vračanju 
delavcev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti. Cilji so podprti z ukrepi, ki bodo pripomogli k 
zmanjšanju bolniške odsotnosti. V okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se izvajajo tudi projekti, ki krepijo preventivno ravnanje tako delodajalcev kot 
zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. Celovita psihosocialna podpora 
podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Naprej, izvajalec Fundacija Prizma, vrednost 
projekta 1,1 mio evrov), v začetku prihodnjega leta pa se bo začel izvajati projekt, katerega 
namen je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na zmanjšanje števila 
kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter tako neposredno vplivati na 
znižanje bolniških odsotnosti iz tega (pogosto najpogostejšega) razloga. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je k naslavljanju izzivov 
demografskih sprememb iz različnih vidikov pristopilo že pred leti s strateškimi dokumenti in 
predpisi kot so Starejši in trg dela (2016), Bela knjiga o pokojninah (2016), Resolucija o 
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (2018) itn. Hkrati je v obstoječi 
finančni perspektivi (2014-2020) podprlo izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi 
sredstvi, v višini več kot 40 mio evrov. Nekateri med njimi, kot je npr. Podaljševanje delovne 
aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela (prijatelj UNI Primorska in Združenje delodajalcev 
Slovenije, vrednost projekta 5 mio evrov) neposredno naslavljajo vprašanje odsotnosti z dela 
med starejšimi zaposlenimi (tudi bolniške odsotnosti) in ciljajo na neposredno znižanje 
odsotnosti z dela v vključenih podjetjih.  
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regionalno infrastrukturo 
 
Vlada odgovarja na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjševanjem deleža 
sredstev (so)financiranja izgradnje nujno potrebne regionalne infrastrukture. 
 
Poslanec navaja, da predvideni proračun za naslednji dve leti zmanjšuje delež sredstev 
(so)financiranja izgradnje nujno potrebne regionalne infrastrukture, kar pomeni poglabljanje 
delitve, pri čemer bo po njegovem mnenju štajerski konec zopet prikrajšan.  
 
Vlada odgovarja, da je za pripravo predloga proračunov za prihodnji dve leti sprejela razrez 
proračunskih izdatkov, v okviru katerega se morajo prednostno načrtovati pravice porabe 
izpolnitev vseh zakonskih obveznosti, obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 oziroma 
2021, investicije, ki predstavljajo največji multiplikator za gospodarsko rast in projekte, ki so 
sofinancirani z EU sredstvi. 
 
Načrtovanje dinamike odhodkov na projektih Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) poteka 
skladno z Metodologijo vrednotenja in razvrščanja projektov in Načrtom vlaganj v promet in 
prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023 (6-letnim drsnim planom) ter upoštevajoč 
proračunske omejitve (limite). 
 
Na območju Mestne občine Maribor DRSI načrtuje projekte na območju zahodne obvoznice,  
Ceste proletarskih brigad, ceste Brestanica-Jurij in ceste skozi Malečnik. Na področju javne 
železniške infrastrukture je ob izvedbi nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d.m. in 
gradnji podvoza na Ljubljanski ulici, v teku tudi gradnja protihrupnih ograj ob železniški progi ob 
nasipni ulici v Mariboru, kjer je predvidena postavitev obojestranske protihrupne ograje dolžine 
107 m na območju nadvoza železniške proge ob Nasipni ulici v Mariboru. Dela bodo zaključena 
jeseni letos. 
 
Predvidena je tudi izgradnja novega podvoza Ledina, saj obstoječi podvoz nima ustreznih 
elementov za izvajanje prometa. Investicijska in projektna dokumentacija bo izdelana do konca 
tega oz. v začetku prihodnjega leta. V kolikor bodo zagotovljena sredstva bo javni razpis za 
izvedbo gradbenih del objavljen po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju, 
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predvidoma v drugi polovici leta 2020. Investicijo bosta sofinancirali DRSI in Mestna občina 
Maribor. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic 
in spodbujanjem javnega potniškega prometa   
 
Vlada trenutno še ne pripravlja konkretnih ukrepov za uvedbo brezplačnega javnega potniškega 
prometa, analizira pa njihove morebitne posledice in pozorno spremlja rezultate uvedbe 
brezplačnega javnega prevoza v novejšem obdobju (npr. Talin, Luksemburg). Uvedba 
brezplačnega javnega prevoza doslej ni odgovorila na ključno vprašanje kako povečati uporabo 
javnega potniškega prometa in posledično zmanjšati okoljske obremenitve zaradi prometa, 
delež toplogrednih plinov in onesnaževal. V Talinu se je npr. kljub uvedbi brezplačnega javnega 
prevoza povečalo število prevozov z osebnimi avtomobili. 
 
Vlada tudi ne razmišlja o posebnih davčnih stimulacijah za spodbujanje prehoda iz osebnih 
prevozov na uporabo javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP). Se pa Vlada Republike 
Slovenije zaveda pomena razvoja javnega potniškega prometa, kot enega od nosilnih stebrov 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Tudi v Strategiji razvoja prometa v RS do leta 2030 je dan 
poudarek razvoju železniške infrastrukture in trajnostni mobilnosti. Vlada je v mesecu aprilu 
sprejela Uredbo o načinu izvajanja gospodarske službe javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu, o koncesijah te javne službe in ureditvi sistema enotne vozovnice. 
 
Za izboljšanje javnega prevoza se izvajajo nadgradnje in posodobitve železniškega omrežja, 
poteka nakup 26 novih potniških garnitur z opcijo dodatnih 26 garnitur, ki bodo na najbolj 
obremenjenih progah povečale kapacitete voznih sredstev. Z nakupom dvonadstropnih vlakov  
se bo lahko začel uvajati taktni prevoz potnikov. Pripravljajo se posodobitve regionalnih prog,  
kjer je največji potencial potnikov, zlasti na območju ljubljanske urbane regije. V Sloveniji se za 
izvajanje javnega potniškega prometa iz javnih sredstev zagotavlja 60 odstotno pokrivanje 
stroškov za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov. 
 
Pomemben delež k izboljšanju ponudbe javnega prevoza pa je predviden tudi pri javnih linijskih 
avtobusnih prevozih, kjer se izvajajo mnogi ukrepi, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Med 
drugim izpostavljamo uvedbo hitrih avtobusnih linij in uvedbo enotnih vozovnic.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z gradnjo druge 
cevi predora Karavanke 
 
V poslanski pobudi poslanec predlaga, da se DARS d.d. za gradnjo druge cevi predora 
Karavanke začne pogajati s podjetjem Arge Swietelsky Tunnelbau, ki predor že gradi na 
avstrijski strani.  
 
Vlada odgovarja, da takšen način izbire izvajalca ni možen. Javni razpis je namreč v teku in 
vključevanje novih ponudnikov je nedopustno in nesprejemljivo. Na ta način bi se z izbiro 
izvajalca ponovno vrnili na začetek. Prav tako ni možno, da bi se DARS d. d. v neposrednih 
pogajanjih z izvajalcem gradnje avstrijskega dela vzhodne cevi predora Karavanke dogovoril za 
nadaljevanje gradnje na slovenski strani. 
 
Postopek izbire izvajalca v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja poteka naprej, 
zato vlada na vsak način pričakuje, da bomo tudi na slovenski strani z gradbenimi deli začeli 
najkasneje do konca letošnjega leta. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Vlada o analizi plač v javnem sektorju za leto 2018 
 
Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2018 in jo posreduje Državnemu 
zboru.  
 
Analizo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS).  
 
Analiza izhaja iz podatkov, ki jih proračunski uporabniki v skladu z ZSPJS pošiljajo v 
Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu 
zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). Nanašajo se na obdobje od januarja do decembra 2018 
v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017.  
 
V analizi so analizirani podatki o masi bruto plač, povprečni mesečni plači, število zaposlenih, 
podatki o izplačilih za delovno uspešnost in dodatkih ter o izplačilih za delo preko polnega 
delovnega časa in dežursta. 
 
Masa bruto plač v javnem sektorju je leta 2018 znašala 3.899 mio. EUR  (leta 2017 3.739 mio. 
EUR) in se je povišala za 4,3 % glede na leto 2017, kar znaša približno 160 mio. EUR  
 
Povprečna mesečna plača javnega sektorja se je leta 2018 glede na leto 2017 povišala za 2,3 
% in je znašala 1.928 EUR (leta 2017 1.885 EUR). 
 
Povprečno mesečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur je leta 2018 znašalo 169.460  
(leta 2017 166.355) in se je povišalo za slaba dva odstotka. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada bo DZ posredovala dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2018 
 
Vlada je danes sklenila, da Državnemu zboru v sprejem posreduje dokončen predlog 
zaključnega računa državnega proračuna za leto 2018, revizijsko poročilo o predlogu 
zaključnega računa in pojasnila o razlogih za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov 
revizorja. 
 
Vlada mora skladno z Zakonom o javnih financah najpozneje do 1. oktobra tekočega leta 
predložiti DZ v sprejem predlog zaključnega računa državnega proračuna skupaj z revizijskim 
poročilom računskega sodišča in pojasnili za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov 
revizorja.  
 
Vlada je 2. julija 2019 in s popravki zbirne bilance 25. julija 2019 že določila dokončen predlog 
zaključnega računa državnega proračuna za leto 2018. V začetku avgusta je prejela tudi 
revizijsko poročilo o omenjenem predlogu, s katerim se je danes seznanila in na podlagi 
katerega so pripravljena tudi pojasnila o razlogih za neupoštevanje posameznih predlogov 
popravkov revizorja.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada o stanju davčnega dolga 
 
Vlada se je danes seznanila s poročilom o gibanju in stanju davčnega dolga na dan 31. 
december 2018. Leta 2018 se je davčni dolg znižal za 4,9 %. 
 
Vlada mora skladno z Zakonom o javnih financah DZ hkrati z zaključnim računom državnega 
proračuna za posamezno leto predložiti podatke o stanju in gibanju davčnega dolga v preteklem 
letu. 
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Finančna uprava RS (FURS) je leta 2018 pobrala neto 16.604.720.806 evrov prihodkov za vse 
štiri blagajne javnega financiranja (proračun države, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje in proračune občin), kar je 1.077.432.772 
evrov oziroma za 6,9 % več kot leto prej. 
 
Po stanju na dan 31. decembra 2018 je davčni dolg za vse blagajne javnega financiranja znašal 
1.204.717.178 evrov. Leta 2018 se je znižal za 62.328.512 evrov oziroma 4,9 %. Trend 
njegovega zniževanja se nadaljuje že pet let, od ustanovitve FURS v letu 2014 se je skupaj 
znižal za 293.108.195 evrov oziroma 19,6 %. 
 
Pri spremljanju gibanja davčnega dolga je poleg znižanja njegovega absolutnega zneska v 
primerjavi s predhodnim obdobjem treba upoštevati tudi gibanje deleža dolga glede na letno 
pobrane javnofinančne prihodke FURS. Delež davčnega dolga za vse javnofinančne blagajne v 
vseh letno pobranih javnofinančnih prihodkih FURS je leta 2018 zdrsnil na 7,3 %, leta 2014, ko 
je bil ustanovljen FURS, pa je znašal 10,4 %. 
 
S ciljem obvladovanja davčnega dolga je FURS izvajal številne ukrepe za spodbujanje 
prostovoljnega plačevanja in izterjave: opominjanje, pobote obveznosti z zapadlimi terjatvami, 
unovčitve predloženih zavarovanj, davčno izvršbo, druge zahtevnejše ukrepe uveljavljanja 
davčnega dolga in predlagal stečaje ali izbrise. Povečanje pobranih javnofinančnih prihodkov ob 
hkratnem zniževanju davčnega dolga kaže tudi v letu 2018 na učinkovitejše pobiranje dajatev. 
 
Davčni dolg po stanju na 31. december 2018 je glede na možnosti izterjave razdeljen na aktivni 
dolg v višini 684.023.147 evrov (56,8 %) in pogojno izterljivi dolg v višini 520.694.031 evrov 
(43,2 %). 
 
FURS je pri izterjavi znatnega dela davčnega dolga zelo omejen. Če sodišče odloči, da se 
zoper dolžnika začne postopek zaradi insolventnosti, se za dolg ne sme voditi postopek izvršbe 
niti zavarovanja. Po stanju na 31. december 2018 je bil obseg pogojno izterljivega dolga, 
prijavljenega v insolvenčne postopke, 470 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 40 % 
davčnega dolga. 
 
Leta 2018 je FURS poslal dolžnikom 704.334 opominov in izdal 326.158 sklepov o davčni 
izvršbi za novonastale davčne in nedavčne obveznosti ali kot nov ukrep izterjave v skupnem 
znesku 1.220.068.603 evrov. Z izvedenimi ukrepi je bilo izterjanih 539.996.528 evrov dolga, kar 
je v primerjavi s predhodnim letom za 65.732.363 evrov oziroma 13,9 % več dolga. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada seznanjena z letnimi poročili skladov in agencij 
 
Vlada se je danes seznanila z letnimi poročili skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, 
ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja.  
 
Vlada mora skladno z Zakonom o javnih financah poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (oba v obveznem delu zavarovanja), 
razen poročil javnih zavodov, skupaj z zaključnim računom proračuna predložiti DZ.  
 
Prav tako mora vlada letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (oba v obveznem delu zavarovanja) predložiti DZ skupaj z zaključnim računom 
proračuna. 
 
Ker so poročila o doseženih ciljih in rezultatih del letnih poročil skladov in agencij, se posreduje 
letna poročila. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
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Vlada sprejela Letno poročilo družbe BORZEN  
 
Vlada je v vlogi skupščine na podlagi predloga Nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o., kot 
ustanoviteljica in edina družbenica sprejela sklep o sprejemu letnega poročila. 
 
Skladno z določili Energetskega zakona vlada v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih 
družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene 
gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost operaterja 
trga z elektriko. To dejavnost opravlja družba Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. (Borzen). 
Družba Borzen izvaja obvezno državno gospodarsko javno službo, ki je za Republiko Slovenijo 
bistvenega pomena, saj le-ta obsega upravljanje bilančne sheme trga z elektriko, evidentiranje 
pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb, izvajanje 
izravnalnega trga z elektriko itd. (97. člen EZ-1).  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada sprejela Letno poročilo družbe ELES  
 
Vlada je v vlogi skupščine na podlagi predloga Nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o., kot 
ustanoviteljica in edina družbenica sprejela sklep o sprejemu letnega poročila. 
 
Skladno z določili Energetskega zakona vlada v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih 
družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene 
gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo sistemskega operaterja. 
To dejavnost opravlja družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 
omrežja (ELES). Družba ELES izvaja obvezno državno gospodarsko javno službo, ki je za 
Republiko Slovenijo bistvenega pomena,  saj le-ta obsega  varno, zanesljivo in učinkovito 
obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema električne energije, zagotavljanje dolgoročne 
zanesljivosti prenosnega sistema, upravljanje pretokov električne energije v prenosnem sistemu 
in zagotavljanje sistemskih storitev itd. (54. člen EZ-1).  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odpoklic vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju 
 
Janez Lenarčič je bil z ukazom predsednika Republike Slovenije z 21. 7. 2016 imenovan za 
izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije 
pri Evropski uniji v Bruslju.  
 
Zaradi kandidature veleposlanika Janeza Lenarčiča za komisarja v Evropski komisiji, ga je 
vlada odpoklicala z dolžnosti vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski 
uniji v Bruslju. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Mnenje Vlade k podelitvi odlikovanja Japonske Juriju Franku 
 
Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja »red vzhajajočega sonca s 
srebrnimi žarki« slovenskemu državljanu Juriju Franku in ga posredovala Uradu predsednika 
Republike. 
 
Jurij Franko, nekdanji smučar in svetovalec Fundacije Morita za promocijo športa si zasluži 
posebno priznanje za svoj izjemen prispevek k promociji in treniranju smučanja na Japonskem, 
za sodelovanje med mestom Mjoko v prefekturi Nigata in občino Slovenj Gradec, in za 
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prispevek pri vzpostavljanju prijateljskih vezi skozi različne aktivnosti pri obnovi regije Tohoku 
po velikem potresu na vzhodu Japonske. 
 
Odlikovanje red vzhajajočega sonca je najstarejši red odlikovanj na Japonskem. Podeljuje se za 
izjemne dosežke in zasluge japonskih in tujih državljanov v dobrobit japonskega naroda. Znotraj 
reda vzhajajočega sonca obstaja šest ravni, odlikovanje srebrni žarki pa je najnižja raven. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
 Mnenje vlade k podelitvi odlikovanja Japonske Alojzu Paterletu 
 
Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja »velika lenta reda 
vzhajajočega sonca« slovenskemu državljanu Alojzu Peterletu in ga posredovala Uradu 
predsednika Republike Slovenije. 
 
Alojz Peterle, nekdanji predsednik vlade, podpredsednik vlade in zunanji minister Republike 
Slovenije ter nekdanji član Evropskega parlamenta si zasluži posebno priznanje za svoj izjemen 
prispevek h krepitvi dvostranskih odnosov med Slovenijo in Japonsko; za prispevek pri 
podpiranju in krepitvi odnosov med EU in Japonsko v vlogi člana Evropskega parlamenta, zlasti 
v kontekstu Sporazuma o strateškem partnerstvu in Sporazuma o ekonomskem partnerstvu 
med EU in Japonsko; in za prispevek pri vzpostavljanju osebnih stikov ob medparlamentarnih 
izmenjavah med Slovenijo in Japonsko ter tudi EU.  
 
Odlikovanje red vzhajajočega sonca je najstarejši red odlikovanj na Japonskem. Podeljuje se za 
izjemne dosežke in zasluge japonskih in tujih državljanov v dobrobit japonskega naroda. Znotraj 
reda vzhajajočega sonca obstaja šest ravni, velika lenta pa je najvišja raven. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Vlada o spremembi ZKN oseb javnega prava po 22. členu ZJU za leti 2018 in 2019 in SKN 
organov državne uprave za leti 2018 in 2019   
 
Na podlagi predloga Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se Zbirni 
kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 
2018 in 2019 za leto 2019 spremeni tako, da se dovoljeno število zaposlitev za Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije) zmanjša za dve (2) zaposlitvi.  
 
Nadalje se Skupni kadrovski načrt  (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 za leto 
2019 spremeni tako, da se dovoljeno število zaposlitev v Ministrstvu za delu, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti  poveča za dve (2) zaposlitvi. 

  
MDDSZ kot eden največjih proračunskih porabnikov nujno potrebuje okrepitev lastnih analitičnih 
kapacitet, ki bodo omogočile pripravo in sprejemanje odločitev, utemeljenih s čim širšo paleto 
analitičnih podlag, vključno s predvidevanjem medsebojnega vpliva posameznih politik in 
ukrepov.  
 
V ta namen bo v okviru MDDSZ vzpostavljena nova Služba za analize in razvoj, katere ključna 
naloga bo podpora odgovornemu oblikovanju politik z nudenjem ustrezne analitične podpore.  
 
Zaradi navedenih aktivnosti je potrebno nujno zagotoviti na MDDSZ prenos kvot oziroma kader, 
ki bo nudil vso podporo pri snovanju sprememb, njihovemu usklajevanju s ključnimi deležniki, 
komuniciranju s širšo javnostjo ter postopku njihovega sprejemanja.  
 
O prenosu kvot so predstavniki MDDSZ in ZPIZ-a opravili več razgovorov, na podlagi katerih je 
bilo ugotovljeno, da je nujno potrebno okrepiti analitični del MDDSZ, tako z namenom 
izboljšanja načrtovanja tekočih izdatkov kot tudi priprave dobro utemeljenih dolgoročnejših 
ukrepov, kar bo ključnega pomena ob pripravi celovite reforme pokojninskega sistema v 



 

 30 

prihodnjem letu. Zaradi omejitev Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave, na 
MDDSZ ocenjujejo, da je to možno zagotoviti le s prerazporeditvijo obstoječih kvot med ZPIZ-
om in MDDSZ. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o predlogu zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu 
Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021 
 
Vlada je sprejela Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu 
Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021. 

 
Minister v okviru dovoljenega števila zaposlitev iz ZKN določi dovoljeno število zaposlenih pri 
posamezni osebi javnega prava, ki sodi v njegovo pristojnost. Minister lahko med letom 
spreminja dovoljeno število zaposlitev iz ZKN pri posamezni osebi javnega prava, ki sodi v 
njegovo pristojnost. 
 
Predlogi ministrstev za povečanje dovoljenega števila zaposlitev po ZKN bodo obravnavani po 
sprejemu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.  
 
Ministrstvo za javno upravo pripravi Predlog zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega 
prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU in ga predloži Vladi RS v sprejem. V skladu s tem 
sklepom vlade morajo biti kadrovski načrti usklajeni z načrtovanimi sredstvi za plače v predlogih 
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov državnega proračuna, pri čemer dovoljeno število 
zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev, ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh 
virov, določenih v kadrovskih načrtih za leto 2019.  
 
Ministrstva so za osebe javnega prava po 22. členu ZJU iz svoje pristojnosti za leti 2020 in 
2021 posredovala predloge za povečanje dovoljenih zaposlitev skupaj z obrazložitvami. 
 
Prejeti predlogi resorjev po povečanju dovoljenih zaposlitev v ZKN so za leto 2020 za 66 
zaposlitev in za leto 2021 za 78 zaposlitev in v primerjavi z dovoljenim številom zaposlitev v 
ZKN za leto 2019, kažejo na povečanje dovoljenih zaposlitev za 64 v letu 2020 (iz 4.168 v letu 
2019 na 4.232) in za 72 letu 2021  (iz 4.168 v letu 2019 na 4.240). 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada se je seznanila s predlogi skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 
2020 in 2021 
 
Ministrstvo za pravosodje je prejelo Predloge skupnih kadrovskih načrtov Vrhovnega sodišča, 
Vrhovnega državnega tožilstva, Državnega odvetništva in Sodnega sveta. Ministrstvo je na 
podlagi drugega odstavka 17.a člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev 
kadrovskih načrtov ter sklepa vlade z dne 4. 7. 2019, pripravilo Zbirni predlog skupnih 
kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2020 in 2021, s katerim se je na današnji seji 
seznanila vlada. 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Vlada o zbirnem predlogu kadrovskih načrtov nevladnih uporabnikov državnega 
proračuna za leti 2020 in 2021 
 
Vlada se je seznanila s predlogi kadrovskih načrtov nevladnih uporabnikov državnega 
proračuna za leti 2020 in 2021.  
 
Vlada je sprejela sklep, s katerim poziva, da v skladu s terminskim načrtom, kadrovske načrte 
za leti 2020 in 2021 pripravijo tudi nevladni uporabniki državnega proračuna in jih skupaj z 
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obrazložitvami pošljejo Ministrstvu za javno upravo, ki jih kot sestavni del obrazložitve Predloga 
državnega proračuna za leti 2020 in 2021 predloži Vladi RS.  
 
V skladu z omenjenim sklepom Vlade RS morajo biti kadrovski načrti pripravljeni na način, da 
dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz javnih sredstev, ne preseže dovoljenega števila 
zaposlenih iz teh virov, določenega v kadrovskih načrtih za leto 2019, in da so usklajeni z 
načrtovanimi sredstvi za plače v predlogih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov 
državnega proračuna. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sprejetim sklepom vlade, na podlagi podatkov, 
posredovanih s  strani nevladnih uporabnikov državnega proračuna, pripravilo zbirni predlog 
njihovih kadrovskih načrtov za leti 2020 in 2021. 
 
Kot kažejo zbrani podatki za nevladne uporabnike državnega proračuna,  je bilo na dan 31. 12. 
2018 število zaposlenih 989, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znaša 1.007, 
predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znaša 1.042, predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 pa  1.054.  
 
Predlog kadrovskega načrta nevladnih uporabnikov državnega proračuna za leto 2020 (1.042 
dovoljenih zaposlitev)  v primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2019 (1.007 dovoljenih 
zaposlitev) je povečan za 35, predlog kadrovskega načrta za leto 2021 (1.054 dovoljenih 
zaposlitev) pa je glede na kadrovski načrt za leto 2019 povečan za 47 dovoljenih zaposlitev.  
 
Povečanja dovoljenega števila zaposlenih v predlogih kadrovskih načrtov za leti 2020 in 2021 
glede na kadrovski načrt za leto 2019 načrtujejo Državni zbor (20), Državni svet (1), Državna 
volilna komisija (1 za leto 2020  oz. 3 za leto 2021), Varuh človekovih pravic (3), Nacionalna 
agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (1), Državna revizijska komisija (2 za leto 2020 oz. 5 
za leto 2021), Komisija za preprečevanje korupcije (7 za leto 2020 oz. 12 za leto 2021) in 
Zagovornik načela enakosti (2 za leto 2021).  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o povečanju SKN organov državne uprave za leto 2019 v povezavi z devetim 
odstavkom 60. člena ZIPRS1819 
 
Dovoljeno število zaposlenih v Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne uprave 
za leti 2018 in 2019 po sklepih Vlade Republike Slovenije se na podlagi devetega odstavka 
60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  poveča 
za leto 2019,  in sicer Ministrstvu za javno upravo za 10.   
 
Ministrstvo za javno upravo podaja predlog za povečanje Skupnega kadrovskega načrta za 
deset (10) dovoljenih zaposlitev, za zaposlitev oseb,  ki bodo opravljale čiščenje poslovnih 
prostorov Ministrstva za javno upravo, kar je bilo doslej izvedeno preko pogodbenega izvajalca. 
 
Lokacija čiščenja so poslovni prostori v uporabi Ministrstva za javno upravo in sicer na lokaciji 
Langusova 4, Tržaška 19 in 21, Ljubljana. 
 
Pri pripravi podatkov, analize in posledično tega predloga odobritve dodatnega števila 
zaposlenih so bili upoštevani obstoječi standardi čiščenja, ki jih priporoča Sekcija čistilcev 
objektov pri OZS, saj v skladu z navedeno analizo čistilke čistijo povprečno površino cca 850 
m2 na dan. V skladu z navedenim je tako predlagano potrebno število novo odobrenih 
zaposlitev deset (10). 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Vlada o predlogu Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 
2020 in 2021   
 
Vlada je sprejela Predlog Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za 
leti 2020 in 2021.  
V okviru dovoljenega števila zaposlitev za posamezni organ državne uprave je določena 
posebna kvota dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena izključno zaposlitvam pripravnikov.  
 
Vlada nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi medsebojnega dogovora 
zagotovijo možnost prenosa kvot za zaposlitev pripravnikov, če jih v svojem organu ne 
potrebujejo.  
 
Če organ preseže dovoljeno število zaposlenih, določenih s Skupnim kadrovskim načrtom 
organov državne uprave za leti 2020 in 2021 zaradi zaposlitve pripravnika v letu 2020, ki se 
mu pripravniška doba izteče v letu 2021, ta zaposlitev ne šteje kot preseganje kadrovskega 
načrta za leto 2020.  
 
Če Policija in Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij presegata 
dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve kandidata za policista ali kandidata za 
pravosodnega policista, morata število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do 
31. 12. 2023.  
 
V okviru kvote SKN se določi minimalna kvota za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev, 
in sicer pri Ministrstvu za finance - Finančni upravi Republike Slovenije (15), Ministrstvu za 
notranje zadeve - Policiji (30) in Ministrstvu za obrambo - Slovenski vojski  (67) - za leti 2020 
in 2021. 
 
Vlada nalaga ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev za ministrstva in organe v 
sestavi posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev. 
 
Ministrstva, pri katerih je zaradi premestitve zaposlenih, katerih plače so se zaradi dela  na 
evropskih projektih financirale iz evropskih sredstev in nadaljevanje dela teh zaposlenih na 
drugih EU-projektih ni bilo možno, prišlo do povečane realizacije kadrovskega načrta, morajo 
število zaposlenih uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom najkasneje do 31. 12. 2021.  
 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu s Terminskim načrtom pripravilo Predlog Skupnega 
kadrovskega načrta (SKN) za organe državne uprave za leti 2020 in 2021, v katerem je 
dovoljeno število zaposlenih za leti 2020 in 2021 enako dovoljenemu številu zaposlenih za leto 
2019.  
 
SKN za leto 2019 dovoljuje 31.385  zaposlitev, znotraj tega števila so določene tudi kvote za 
zaposlitve pripravnikov.  
 
Dovoljeno število zaposlitev, določenih v kadrovskih načrtih za leto 2019 (upoštevaje sprejete 
spremembe SKN za leti 2018 in 2019, od 21. 12. 2017 dalje)  znaša 31.385. Znotraj tega števila 
so določene tudi kvote za zaposlitev pripravnikov.  
 
Posredovani predlogi  resorjev po povečanju števila dovoljenih zaposlitev za leti 2020 in 2021 
za 77, v primerjavi z dovoljenim številom zaposlitev za leto 2019, kažejo na povečanje 
dovoljenih zaposlitev iz 31.385 v letu 2019 na 31.462 v letih 2020 in 2021.  
 
MJU je pri oblikovanju Predloga SKN za leti 2019 in 2020 sledilo številu dovoljenih zaposlitev po 
SKN za leto 2019 (s sprejetimi spremembami SKN za leti 2018 in 2019, od 21. 12. 2017 dalje).   
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Vlada sprejela vpis lastninske pravice v korist DARS 
 
Vlada je sprejela predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d.d. na presežnih zemljiščih, 
pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v katastrskih občinah Ajdovščina, Ob železnici, Zgornja 
Senarska, Družinska vas, Pernica, Črešnjice, Sp. Polskava, Draženci, Hajdina, Zabreznica, 
Močna, Rogoza, Mali Vrh, Studenci, Blagovica, Grič, Vogrsko, Blejska Dobrava, Vipavski Križ, 
Zadobrova, Hrušica, Plavje, Dragučova in Koper.  
 
Vlada je sprejela še sklep o vpisu lastninske pravice v korist DARS na nekaterih drugih 
presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v katastrskih občinah Orehova 
vas, Dravlje, Vipavski križ, Slivnica in Vižmarje. 
 
Poleg tega je vlada sprejela tudi sklep za vpis lastninske pravice v korist DARS na 
nepremičninah, potrebnih za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v katastrski občini 
Dob.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
  
  
Vlada sprejela sklep o dodelitvi statusa javne železniške infrastrukture 
 
Vlada je sprejela sklep o dodelitvi statusa javne železniške infrastrukture nekaterim 
nepremičninam v katastrski občini Tabor. Na navedenih nepremičninah se nahajajo naprave 
javne železniške infrastrukture in   predstavljajo sestavne dele javne železniške infrastrukture. 
Zato izpolnjujejo pogoje za dodelitev statusa javno dobro-javna železniška infrastruktura 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
  
 
Prodaja nepremičnine Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve 
 
Vlada je dala soglasje k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve na nepremičnini v Kočevju. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo soglasje k prodaji nepremičnine v 
Kočevju z ocenjeno tržno vrednostjo  460.000,00 evrov. Ponudbo za nakup nepremičnine je 
podala Občina Kočevje. Predmet prodajne pogodbe sta dva poslovno skladiščna objekta.   
 
Občina Kočevje bo prostore uporabljala za potrebe dializnega centra in urgence, ki se že 
nahajata v stavbi, ki je v lastništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 


