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I. LISTA A
Vlada izdala tri uredbe o podelitvi koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti in
eno na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
Vlada je na današnji seji izdala tri uredbe o podelitvi koncesij za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju zobozdravstvene dejavnosti (oralna in maksilofacialna kirurgija;
parodontologija/zobne bolezni in endodontija; čeljustna in zobna ortopedija) in eno na področju
dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Vlada izdane uredbe objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni
zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo
javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne
dostopnosti do zdravstvenih storitev. Skladno s tem je Ministrstvo za zdravje 14. 11. 2019
pristojne javne zdravstvene zavode pisno pozvalo k izjasnitvi o tem, ali lahko zagotovijo
potrebno dostopnost do navedenih zdravstvenih storitev. Nobeden od zaprošenih javnih
zdravstvenih zavodov ni posredoval zagotovila, da lahko prevzame dodatne programe in
zagotovi potrebno dostopnost do zdravstvenih storitev, zato se izvajanje omenjenih programov
lahko zagotovi zgolj s podelitvijo koncesij, za kar pa ZZDej zahteva sprejetje koncesijskega
akta.
Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvene dejavnosti – parodontologija/zobne bolezni in endodontija se izdaja zaradi
predvidenih nujnih širitev programa na tem področju (1,00 program) v Splošnem dogovoru za
pogodbeno leto 2020 in upokojitve koncesionarja (1,00). Podelitev koncesij v skupnem obsegu
2,00 programov je predvidena v Ljubljani (1,00 program) in Novem mestu (1,00).
Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvene dejavnosti – oralna in maksilofacialna kirurgija se izdaja zaradi odstopa
koncesionarja od pogodbe (1,00 program). Podelitev koncesije v obsegu 1,00 programa je
predvidena v Novem mestu.
Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju
dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti se izdaja zaradi predvidenih
nujnih širitev programa na tem področju (3,00 programi) v Splošnem dogovoru za pogodbeno
leto 2020. Podelitev koncesij v skupnem obsegu 3,00 programov je predvidena v Ljubljani,
Domžalah ali Kamniku (1,00 program), Kranju (0,50), Celju (0,50), Kopru (0,50), Ravnah na
Koroškem (0,50).
Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in
zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti se izdaja zaradi kadrovskih težav v javnih
zdravstvenih zavodih (3,70 programa) na tem področju, prenehanja izvajanja koncesij (3,00),
nujnih širitev programov (2,50), ki izhajajo iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in
odstopa koncesionarja od pogodbe (0,50). Koncesije v skupnem obsegu 9,70 programa so
predvidene v Ljubljani (3,00 programi), Velenju (1,00), Krškem (1,06), Izoli (1,00), Črnomlju
(1,00), Lenartu (0,99), Nazarjih (0,65), Sežani (0,50) in Bovcu (0,50).
Vir: Ministrstvo za zdravje

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem prispevku za
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–
2022.
Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja mleka za obdobje 2020–2022 določa višino prispevka, programsko obdobje
obračunavanja prispevka in začetek obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja mleka,
ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP).
Višina prispevka za sektor mleka je 0,5 eura na 1000 l mleka, ki se obračuna do polovice za
kupca in nosilca kmetijskega gospodarstva. Obveznost obračunavanja prispevka za zavezance
po tej uredbi nastane prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa o
priglašeni shemi državne pomoči in traja do 31. 12. 2022. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo
porabljena za izvajanje promocije tega sektorja po programu promocije od 2020 do 2022.
Ministrstvo je po 9. členu Zakona o promociji dolžno sprejeti Uredbo, ki določa višino in začetek
obračunavanja prispevka za sektor, ki vstopa v sektorsko promocijo. Višino prispevka s
sklepom predlaga sektorski odbor po 26. členu ZPKŽP, katerega potrdi in predlaga Svet za
promocijo na podlagi 24. člena ZPKŽP. Na predlog Sveta za promocijo (24. člena ZPKŽP) je
ministrstvo dolžno izdati Uredbo po 9. členu ZPKŽP. Nesprejetje Uredbe bi ogrozilo izvajanje
sektorske promocije za sektor mleka v letih od 2020 do 2022.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022
Vlada je izdala Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022
Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja mesa za obdobje 2020–2022 določa višino prispevka, programsko obdobje
obračunavanja prispevka in začetek obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja mesa
za goveje in perutninsko meso, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih
proizvodov ZPKŽP.
Na podlagi sklepa sektorskega odbora za meso o višini prispevka za obdobje od 2020 do 2022
je MKGP dolžno izdati Uredbo o obveznem prispevku za sektor mesa. Višina prispevka za
sektor mesa za govedo do prvega leta starosti je 0,70 eura na glavo živine, za govedo nad
prvim letom starosti znaša 2,40 eura na glavo živine in za perutnino znaša 0,003 eura na glavo
živali (prispevek se ne plačuje za purane).
Obveznost obračunavanja prispevka za zavezance po tej uredbi nastane prvi dan naslednjega
meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa EK o priglašeni shemi državne pomoči in traja
do 31. 12. 2022. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo porabljena za izvajanje promocije tega
sektorja po programu promocije od 2020 do 2022.
Obravnava Uredbe predstavlja tekoči posel skladno s 115. členom Ustave RS. Ministrstvo je po
9. členu Zakona o promociji dolžno sprejeti Uredbo, ki določa višino in začetek obračunavanja
prispevka za sektor, ki vstopa v sektorsko promocijo. Višino prispevka s sklepom predlaga
sektorski odbor po 26. členu ZPKŽP, katerega potrdi in predlaga Svet za promocijo na podlagi
24. člena ZPKŽP. Na predlog Sveta za promocijo (24. člena ZPKŽP) je ministrstvo dolžno izdati
Uredbo po 9. členu ZPKŽP. Nesprejetje Uredbe bi ogrozilo izvajanje sektorske promocije za
sektor mesa v letih od 2020 do 2022.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Uredba o spremembah uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet
Vlada je izdala Uredbo o spremembah uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet.
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, v petem odstavku 5. člena določa, da Vlada za izvajanje
Uredbe 1107/2009/ES predpiše podrobnejše pogoje za dajanje FFS v promet in uporabo.
Gospodarsko interesno združenje fitofarmacije je opozorilo na vrzel pri določanju prehodnega
obdobja, kar se je izkazalo za strokovno utemeljeno in nujno, zato se sprememba uredbe
obravnava v okviru opravljanja tekočih poslov Vlade v skladu s 115. členom Ustave RS.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020
Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020.
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS)
s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na
predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme vlada.
V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 se načrtuje višina
prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za
upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve po 3. točki prvega
odstavka 42. člena ZGGLRS.
Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020
načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v četrtem odstavku 33. člena in tretjem
odstavku 36. člena ZGGLRS, in sicer za financiranje pridobivanja gozdov, nalog v zvezi z
razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske
pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v
zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih,
promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig in nalog v zvezi s prevozom,
hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG,
d. o. o., na podlagi zakona, ki ureja gozdove.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sklenitev aneksa za rabo podzemne vode iz vodnega vira Alpinum
Vlada je sklenila aneks št. 3 h koncesijski pogodbi z dne 8. 3. 2006, s koncesionarjem, družbo
Aqualpina, družba za polnjenje in prodajo vode d. o. o., Ljubljana za rabo podzemne vode iz
vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač.
S tem aneksom se koncesionarju rok pridobitve gradbenega dovoljenja podaljša do konca leta
2023, rok dokončanja izgradnjo objektov in naprav v zvezi z rabo podzemne vode iz vodnega
vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač do konca leta 2026, rok za pridobitev
uporabnega dovoljenja pa do konca leta 2027.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
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Sklenitev aneksov za odvzem naplavin
Vlada je sklenila štiri anekse h koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin v letu 2020, iz
struge reke:
 Save na območju občine Litija, s koncesionarjem PGM Hotič proizvodnja gradbenega
materiala, Litija;
 Soče - lokacija pod Kamnim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo in storitve s TGM
Vladimir Jeklin s. p., Tolmin;
 Soče - lokacija pod Volarji, s koncesionarjem Zuprom Prevozi in trgovina d. o. o.,
Tolmin;
 Soče - lokacija pri Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Robert Žagar s. p.
Srpenica.
Vlada z aneksi določa posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem
koncesije v letu 2020.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Sklenitev aneksa za odvzem naplavin iz Soče
Vlada je sklenila dodatni aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge
reke Soče - lokacija pri Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Robert Žagar s. p.,
Srpenica.
V začetku letošnjega leta (2. in 3. februarja) je prišlo na porečju Soče do visokovodnega stanja.
Povečani pretoki so premeščali velike količine proda, kar je bilo najizraziteje na območju
koncesije za odvzem naplavin na lokaciji pri Žvikarju, kjer je koncesionar Žagar Robert s. p.
Soča je v spodnjem delu koncesijskega območja nanesla večjo količino proda (leva stran in
osrednji del struge), obenem pa pričela z bočno erozijo na desni brežini. Zaradi tega izrednega
naravnega dogodka se koncesionarju dovoli odvzeti dodatne količine v višini 5.000 m3.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Prenos koncesije za odvzem naplavin iz Soče
Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za odvzem naplavin iz struge reke Soče - lokacija
pod Idrskim, prenese s koncesionarja Avtoprevozništvo Damjan Petrica s. p., Kobarid na
novega koncesionarja Znajder, gradbeništvo in trgovske storitve, d. o. o., Kobarid. Za podpis
koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor
Simona Zajca.
Prenos vodne pravice - koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen, če novi
koncesionar v skladu z Zakonom o vodah izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za pridobitev
koncesije.
S koncesijsko pogodbo se določa tudi količina naplavin za odvzem v letu 2020.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Zavrnitev soglasja Občini Domžale za prostorske ureditve v območju lokacijskega načrta
Vlada je Občini Domžale zavrnila soglasje k načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena
v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob.
Soglasje je zavrnila, saj pobude občine ni mogoče presojati, ker občina v območju navedenega
lokacijskega načrta ne načrtuje prostorskih ureditev lokalnega pomena.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
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Soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje
Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje
Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske
študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter Fakultete za uporabne
družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2020/2021.
Predlaganih je skupaj 8.020 (lani 7.998) vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni
magistrski študij, in sicer 6.702 (lani 6.712) mest za državljane Republike Slovenije in državljane
drugih držav članic EU ter 1.318 (lani 1.286) mest za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce iz držav nečlanic EU.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze
v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje
Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto
2020/2021.
Univerza v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021 razpisuje 936 vpisnih mest za vpis v 1. letnik
skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane drugih članic Evropske unije ter za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije, kar je enako
kot v prejšnjem študijskem letu. Število razpisanih mest za vpis v višji letnik je omejeno s
številom vpisanih študentov prejšnjih generacij, razen če ni drugače določeno pri posameznem
študijskem programu. Univerza v Ljubljani ima raziskovalne skupine na vseh znanstvenih
področjih doktorskega študija.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je razpisala enako število vpisnih mest kot v
prejšnjem študijskem letu, to je 15 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike
Slovenije in državljane drugih članic Evropske unije ter 2 vpisni mesti za Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije. Število razpisanih mest za
vpis v višji letnik je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za
leto 2019.
Komisija je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 obravnavala 47 zahtevkov, in sicer 44
zahtevkov za izplačilo odškodnine zaradi poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in 3
zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.
Od obravnavanih 47 zahtevkov v letu 2019 je komisija pozitivno odločila v 46 primerih, en
zahtevek pa je zavrgla.
Komisija je od obravnavanih 44 zahtevkov za izplačilo odškodnine pozitivno odločila v vseh
primerih, od obravnavanih 3 zahtevkov za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi
pogoji pa je komisija pozitivno odločila v 2 primerih. V 39 primerih je Republika Slovenija
upravičencem oziroma njihovim dedičem izplačala zakonsko predpisanih 60% zneska celotne
odškodnine, v petih primerih pa celotno odškodnino (100%), saj delodajalec, pri katerem je
bolezen nastala, ni več obstajal ali pa je bil razlog bolezni okoljski mezoteliom.

5

V 13 primerih je komisija ugodila izplačilu razlike odškodnine, saj so upravičenci v preteklosti,
na podlagi sodb, poravnav ali pa sporazumov o odškodnini že prejeli odškodnino za lažje oblike
bolezni – bodisi za plake ali azbestozo.
V štirih primerih je komisija, na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, izplačala
odškodnino dedičem upravičencev.
Komisija je 23 upravičencem odobrila tudi izplačilo stroškov pooblaščenega zdravnika.
Interdisciplinarna skupina strokovnjakov (ISS) je upravičencem, ki so uveljavljali pravico do
izplačila odškodnine zaradi posledic dela z azbestom, verificirala:
12 plakov oziroma bolezni plevre (v letu 2018 – 11 primerov),
12 azbestoz (v letu 2018 – 9 primerov),
20 mezoteliomov oziroma pljučnih rakov (v letu 2018 – 25 primerov).
Komisija je ugotovila, da delodajalci, pri katerih je bolezen nastala, prihajajo iz naslednjih regij:
41 iz goriške,
2 iz osrednjeslovenske,
1 iz podravske.
Komisija je v letu 2019 izplačala upravičencem oziroma njihovim dedičem za odškodnine in
povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika 937.775,94 EUR. Leta 2018 so ti stroški znašali
670.097,74 EUR.
Kliničnemu inštituta za medicino dela, prometa in športa je bilo v letu 2019 za izdelovanje
verifikacij izplačanih 15.141,17 EUR.
Komisija je v letu 2019 prejela 3 zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi
pogoji. V dveh primerih je komisija odločila pozitivno, en zahtevek pa je zavrgla, saj niso bili
izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu
2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov
oziroma inšpekcij v letu 2019.
Na podlagi 2. točke sklepa Vlade Republike Slovenije (28. 2. 2019) mora Ministrstvo za javno
upravo do 20. 2. 2020 seznaniti Vlado Republike Slovenije s Poročilom o izvedbi strateških
usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019. V skladu s tem je Ministrstvo
za javno upravo pozvalo inšpekcijske organe in ministrstva za posredovanje podatkov.
Inšpektorati so v poročilu navedli in opisali planirane naloge v letu 2019 ter izvedene naloge v
letu 2019, ki so podrobneje predstavljene v tabelah poročila.
Ministrstva ugotavljajo, da so Inšpektorati in inšpekcije so večinoma v celoti izvedli strateške
usmeritve in prioritete iz svoje pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne
inšpekcijske nadzore v letu 2019. Nekateri so celo presegli načrtovane aktivnosti v okviru svojih
pristojnosti.
Vir: Ministrstvo za javno upravo
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Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora glede sodelovanja med
Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo in centrom odličnosti
Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu tehničnega dogovora glede
sodelovanja med Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo in centrom odličnosti za
skupno kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo v Vyškovu na Češkem.
Center odličnosti za skupno kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo s sedežem v
Vyškovu na Češkem (center odličnosti) je bil ustanovljen 26. 10. 2006. Takrat je tudi Republika
Slovenija podpisala oba ustanovna memoranduma: glede ustanovitve, upravljanja in delovanja
skupnega centra odličnosti in glede funkcionalnega odnosa v zvezi s centrom odličnosti.
Center odličnosti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju kemične, biološke,
radiološke in jedrske obrambe podpira Nato, njegove članice in partnerske države na področju
razvoja zmogljivosti, učinkovitosti, interoperabilnosti in transformacije.
Namen tehničnega dogovora med sponzorskimi državami Centra odličnosti za kemično,
biološko, radiološko in jedrsko obrambo v Vyškovu na Češkem ter Poveljstvom vrhovnega
zavezniškega poveljnika za preoblikovanje in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo o
njihovem specifičnem odnosu do storitev podpore kemične, biološke, radiološke in jedrske
obrambe, ki jih zagotavlja center odličnosti je poenostaviti sodelovanje med Vrhovnim
poveljstvom zavezniških sil za Evropo (SHAPE) in centrom odličnosti ter določiti pogoje za
učinkovito sodelovanje pri podajanju informacij na področju kemične, biološke, radiološke in
jedrske podpore ter zagotavljanju kemične, biološke, radiološke in jedrske obrambe za SHAPE
in njegova podrejena poveljstva.
Vir: Ministrstvo za obrambo

Okvirni sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve in Mednarodno organizacijo za
migracije
Vlada je sprejela Sklep o potrditvi Okvirnega sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve
in Mednarodno organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi.
Okvirni sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Mednarodno
organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi je bil sklenjen 12. aprila 2019.
Sporazum omogoča izvedbo projekta trajne preselitve 60 državljanov Sirije, ki so se nahajali v
Turčiji in so izpolnjevali pogoje za priznanja statusa begunca. Gre za realizacijo zavez
Republike Slovenije iz leta 2015 in 2016.
Za izvedbo misije v Turčiji je bilo nujno potrebno skleniti okvirni sporazum z Mednarodno
organizacijo za migracije, ki na podlagi dogovora z Evropsko komisijo izvaja vso logistično
podporo vsem državam članicam pri izvajanju trajne preselitve iz Turčije.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v
letu 2019 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana.
Z namenom usklajenega delovanja Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu je Vlada
Republike Slovenije 8. julija 2010 sprejela Smernice za delovanje Republike Slovenije do
Zahodnega Balkana.
Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana predstavljajo strateško usmeritev za
delovanje do regije, tako v procesu načrtovanja kot tudi izvajanja konkretnih aktivnosti.
Republika Slovenija je v vseh segmentih svojega delovanja zasledovala cilj krepitve in
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poglobitve odnosov z državami Zahodnega Balkana, poglobitve regionalnega sodelovanja med
njimi in podpore približevanju in vključevanju držav Zahodnega Balkana v evroatlantske
povezave.
Vsi pristojni organi Republike Slovenije so delovali v skladu z načelnimi izhodišči Smernic za
delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana. Nacionalni koordinator za Zahodni
Balkan se je na področju sektorske povezljivosti med EU in regijo osredotočil na promocijo in
aktivno implementacijo treh strateških ciljev na področju Zahodnega Balkana: trajnostni razvoj,
digitalizacija in umetna inteligenca ter pozitivna agenda za mlade. Na področju varnostno
političnega sodelovanja med EU in Zahodnim Balkanom pa je nadaljeval z intenzivnim
zasledovanjem slovenskih strateških in vitalnih interesov v regiji, predvsem v kontekstu bolj
učinkovitega in hitrega širitvenega procesa ter zagotavljanja varnega in demokratičnega okolja,
ki temelji na vladavini prava in človekovih pravicah.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
Vlada se je seznanila z GRECO Poročilom za Republiko Slovenijo
Vlada se je seznanila z GRECO Ad hoc Poročilom za Republiko Slovenijo v zvezi z odreditvijo
parlamentarne preiskave za ugotavljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v pravosodnih organih, št. Greco AdHocRep(2019)3, sprejetim na 84. skupščinskem
zasedanju med 2. in 6. decembrom 2019.
Vlada dovoljuje objavo zgoraj navedenega poročila na spletni strani GRECO. Prevod poročila v
slovenski jezik Ministrstvo za javno upravo objavi na svoji spletni strani.
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope – GRECO je v Strasbourgu na 84. skupščinskem
zasedanju med 2. in 6. decembrom 2019 sprejela Ad hoc Poročilo o Republiki Sloveniji
(Poročilo), s katerim izraža zaskrbljenost v zvezi z julija 2019 odrejeno parlamentarno preiskavo
o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu državnega svetnika, ki bi po mnenju GRECA
lahko pomenila neposredni pritisk politike na delo in delovanje pravosodnih organov. Vlada se
je s poročilom seznanila.
Glede na prejete informacije se je GRECO na svojem 83. plenarnem zasedanju odločil za
Slovenijo uporabiti določbe 34. člena svojega poslovnika. Člen določa, da je mogoče v izjemnih
okoliščinah uvesti ad hoc postopek, na primer, če GRECO prejme zanesljive informacije o
institucionalnih reformah, zakonodajnih pobudah ali postopkovnih spremembah, ki bi lahko
hudo kršile protikorupcijske standarde Sveta Evrope. V sklepu je GRECO poudaril, da je bilo
"preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih" predmet njegovega četrtega kroga
ocenjevanja.
GRECO je, kot izhaja iz Poročila, proučil prejeto dokumentacijo v zvezi z odrejeno
parlamentarno preiskavo ter podatke, ki jih je v zvezi s tem prejel od Generalnega državnega
tožilstva, med ostalim tudi omenjeno ustavno pritožbo in zahtevo za ustavno presojo. Ustavno
sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sodnega sveta RS, sprejelo
sklep 24.10.2019 (za del, ki se nanaša na politično odgovornost sodnikov) in sklep 12.11.2019
(za del, ki se nanaša na politično odgovornost državnih tožilcev), pri čemer se je GRECO
seznanil s sklepom z dne 12.11.2019. Z navedenima sklepoma je Ustavno sodišče zadržalo
izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, pri čemer
je odločilo, da se ta odločitev izvrši tako, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži
izvrševanje točk 1 do vključno 7 Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi
političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana
Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v
postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike
Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu,
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in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije,
kolikor se nanašajo na državne tožilce.
Upoštevajoč popolno seznanitev z zadevo je GRECO poudaril, da vmešavanje v konkretne
zadeve ni v njegovi pristojnosti, enako kot ni v njegovi pristojnosti ocenjevanje pristojnosti
suverenega organa zakonodajne oblasti, kot je to Državni zbor glede odreditve parlamentarne
preiskave. Namreč, Državni zbor je 12. julija 2019 obravnaval predlog zahteve za odreditev
parlamentarne preiskave. V skladu s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi (drugi odstavek 4.
člena) o tem Državni zbor ne glasuje. Mandatno-volilna komisija je bila zaprošena, da pripravi
predlog članov parlamentarne preiskovalne komisije. Nekatere poslanske skupine so izrazile
svojo podporo uvedbi parlamentarne preiskave. Druge parlamentarne skupine so bile proti
uvedbi parlamentarne preiskave in so med drugim poudarjale načelo delitve oblasti.
V pismih z dne 28. junija 2019 sta predsednik Državnega zbora in minister za pravosodje
potrdila obstoj pravne podlage za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije in pri tem
navajala ustavo, ki tak ukrep predvideva, ter Poslovnik državnega zbora, ki po njunem mnenju
določa obveznost, da Državni zbor ustanovi tako komisijo, če to zahteva Državni svet.
Pomisleki GRECA so namenjeni vprašanju, ali odreditev parlamentarne preiskave, ki se nanaša
tudi na pravosodne organe, pomeni politično vmešavanje v delo pravosodnih organov,
posledično pa poseganje v neodvisnost pravosodnih organov, sodišč in državnega tožilstva. V
zvezi s tem je GRECO predvsem zaskrbljen, ker se odrejena parlamentarna preiskava nanaša
tudi na zadeve, ki jih pravosodni organi še obravnavajo, iz vidika ustrezne ločitve in
nevmešavanja med različnimi vejami oblasti, kar je bilo med drugim predmet ocenjevanja
Slovenije v IV. krogu s strani GRECA. Po mnenju GRECA ni mogoče izključiti, da bi
parlamentarna preiskava, kot je v konkretnem primeru, ki se nanaša tudi na delo preiskovalnih
organov, državnega tožilstva in sodišč v zadevah, ki jih ti organi še obravnavajo, lahko posegala
v ločitev vej oblasti in neodvisnost pravosodnih organov.
Kot v Poročilu poudarja GRECO, je neodvisnost pravosodnih organov temelj vladavine prava,
zato jo morajo spoštovati vse veje oblasti demokratičnih držav. Nadalje pa GRECO v Poročilu
poudarja, da je v sodnih postopkih izvajanje pravice do pritožbe zagotovljeno v skladu z
načelom instančnosti sojenja (ki terja, da sta zagotovljeni vsaj dve stopnji sodišč), ne pa s
poseganjem v odločanje o zadevah, ki jih pravosodni organi še obravnavajo, s strani drugih vej
državne oblasti.
GRECO do končne odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije v že prej opisani zadevi
ter do pravnomočne odločitve v postopkih, o katerih pravosodni organi v tej povezavi še niso
odločili, ne more sprejeti zaključka glede ustreznosti oziroma zadostnosti zakonske ureditve
področja integritete in preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji. Bo pa GRECO s
pozornostjo in natančno spremljal potek postopkov in odločitev, povezanih z odrejeno
parlamentarno preiskavo.
GRECO glede na navedeno poziva pristojne organe državne oblasti v Republiki Sloveniji, da
mu najkasneje do 1. 3. 2020 posredujejo poročilo o nadaljnjih postopkih in odločitvah v
predmetni zadevi. Prav tako GRECO poziva pristojne državne organe, da dovolijo prevod
Poročila v slovenski jezik in njegovo objavo.
Vir: Ministrstvo za javno upravo

Sklep o stalni delegaciji Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst
Vlada je sprejela sklep o stalni delegaciji Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na
holokavst in o sprejemu pravno neobvezujoče delovne definicije zanikanja in izkrivljanja dejstev
o holokavstu Mednarodne zveze za spomin na holokavst.
Gradivo je pripravljeno zaradi predloga spremembe člana delegacije in spremembe delovnih
skupin v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA). Gradivo ne spreminja že sprejetih
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finančnih obveznosti vezanih na sodelovanje z IHRA. V gradivu je pojasnjena sprejeta pravno
neobvezujoča delovna definicija zanikanja in izkrivljanja dejstev o holokavstu.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada ne podpira predloga Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja
javnega zdravstvenega sistema
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja
javnega zdravstvenega sistema, prva obravnava, EPA 965-VIII, ki ga je Državnemu zboru v
sprejem predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat), in ga pošlje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada ne podpira predloga zakona, saj predlog zakona ustrezno ne rešuje nedopustno dolgih
čakalnih dob kot tudi ne problematike na področju dela zdravnikov. Zaradi svoje nedorečenosti
pa lahko predstavlja nedopustne posege v obstoječi sistem.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada se je seznanila z zaključki posveta Znanost o okolju
Vlada je sprejela odgovor v zvezi s sklepom državnega sveta ob zaključku posveta Znanost o
okolju. Ta je bil 11. decembra lani.
V odgovoru vlada zapiše, da se je seznanila z zaključki posveta in ugotavlja, da so
predstavljene ugotovitve glede na družbene izzive, s katerimi se soočajo Slovenija, EU in ves
svet, relevantne. Predloge, ki so bili podani v zaključkih posveta, bo vlada upoštevala ter se s
sektorskimi razvojnimi strategijami prilagajala spremembam, ki bodo sledile na področju okolja.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Dijaškim domom Maribor
Poslanec državnega zbora dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje v zvezi z zapiranjem
Dijaškega doma Maribor.
Vlada poslancu odgovarja, da je v šolskem letu 2019/2020 v Dijaški dom Maribor vpisanih 66
dijakov v dve vzgojni skupini, kapaciteta doma pa je 320 ležišč. Vpis je v desetih letih padel za
72 odstotkov. V tem času pa se to ni zgodilo v drugih dveh samostojnih dijaških domovih.
Zmogljivost namestitve mariborskih dijaških domov, ki vključuje tudi domove pri šolah,
zagotavlja dovolj ležišč tudi za obstoječe dijake iz Dijaškega doma Maribor in za vse bodoče
dijake, ki bodo v Mariboru potrebovali to namestitev. Zato ne obstaja več potreba po
zagotavljanju javne službe v Dijaškem domu Maribor.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo iskalo rešitve predvsem za zaposlene v
Dijaškem domu Maribor, v smislu ohranitve delovnih mest. Prav tako ne bodo kratene možnosti
nadaljnjega bivanja dijakom, saj imajo na voljo dovolj možnosti v okviru mreže dijaških domov v
Mariboru. Dijakom, ki že bivajo v Dijaškem domu Maribor bo to omogočeno vse do sprejetja
dokončne odločitve. V razpisu za vpis novincev za šolsko leto 2020/2021 pa za novince v
Dijaškem domu Maribor ni več razpisanih mest.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem
občin in reformo lokalne samouprave
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s
financiranjem občin in reformo lokalne samouprave in ga posreduje v Državni zbor.
Poslanca v zvezi s financiranjem Mestne občine Maribor zanima: kdaj in kako bo končana
protiustavna drugorazrednost občank in občanov Mestne občine Maribor ter kdaj in kako bo
sledila reforma lokalne samouprave?
Vlada uvodoma zavrača navedbo poslanca o »protiustavni drugorazrednosti« občank in
občanov Mestne občine Maribor. Zakonodaja s področja lokalne samouprave in tudi financiranje
občin temeljita na enakosti občank in občanov, s tem da posamezni področni zakoni omogočajo
pozitivno diskriminacijo in večjo pozornost vlade pri urejanju posebne pravice avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti in tudi romske skupnosti ter manj razvitih območij
oziroma območij z razvojnimi težavami. Sistem financiranja občin, ki ga je utemeljilo Ustavno
sodišče Republike Slovenije v obrazložitvah svojih odločb, ko je poudarilo, da mora sistem
financiranja občin zagotavljati čim večjo povezanost občine z viri financiranja kot z lastnimi viri,
ki so sorazmerni z nalogami občine, ki jih mora zagotavljati svojim občanom, vendar pa tudi
solidarnost med občinami s ciljem enakosti državljanov, ne glede na njihov gmotni položaj in
prispevek v državni oziroma občinski proračun. Ustavno sodišče je v odločbi iz leta 2015
poudarilo, da mora sistem financiranja občin temeljiti na abstraktni, povprečni občini ter v skladu
z načelom sorazmernosti. Glede na zapisano vlada poudarja, da je tudi financiranje Mestne
občine Maribor v skladu z ustavo in zakoni ter tako obravnavana enako kot ostale občine.
Glede drugega vprašanja vlada meni, da na področju sistemskega urejanja lokalne samouprave
v Sloveniji niso potrebne reforme. Zaveda pa se, da je na tem področju potrebno urediti
zadeve, ki prekomerno obremenjujejo občinske proračune in da je potrebno odpraviti
administrativne ovire pri delovanju občin. Vlada se urejanja teh zadev ne loteva z reformo,
ampak na osnovi preteklih izkušenj proaktivno, s spremembami v manjšem obsegu in postopno.
Za izvedbo naloge zmanjšanja stroškov občin je vlada v začetku leta 2019 ustanovila delovno
skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje. Delovno skupino sestavljajo predstavniki
ministrstev, k sodelovanju pa je povabila tudi združenja občin. Delovna skupina je predloge za
zmanjšanje stroškov občin razdelila v tri skupine.
Na podlagi predlogov združenj občin in ministrstev, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo
Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki ga je vlada že posredovala v obravnavo v
Državni zbor Republike Slovenije. Ta zakon sodi v prvo skupino sprememb zakonodaje. Vlada
je predlagala noveliranje devetih področnih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev,
zato da bo dosežen zastavljeni cilj zmanjševanja stroškov in odprave administrativnih bremen
ter povečanja prihodkov občin za izvajanje njihovih obveznih nalog. Spremembe zakonov
prinašajo neposredne finančne posledice za državni proračun v višini najmanj 31 mio € in toliko
manj stroškov na lokalni ravni.
V drugo skupino sodijo predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin, katerih priprave so v
fazi medresorskega usklajevanja. Pri spremembah teh zakonov gre za obsežneje in vsebinsko
raznolike spremembe, ki se ne nanašajo zgolj na zmanjšanje stroškov občin. Tudi ta skupina
predpisov naj bi bila sprejeta v letu 2020 in naj bi pričela veljati v skladu s terminskim načrtom
predlagatelja. V ta seznam so uvrščeni zakoni, za katere so združenja občin predlagala
spremembe, gre pa za občinske naloge in pristojnosti, ki zahtevajo spremembo materialnega
predpisa bodisi zaradi znižanja stroškov občin ali zaradi administrativne razbremenitve ali
zaradi povečanja prihodkov občin.
V tretjo skupino pa so bili uvrščeni predpisi, ki po odločitvi pristojnega ministrstva zahtevajo
večje sistemske spremembe ali celo nove predpise. Zato bodo te rešitve pripravljene kasneje,
terminski načrt pa je odvisen od politične uskladitve temeljnih konceptualnih rešitev.
Vir: Ministrstvo za javno upravo
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Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z
e-pooblastili za dostop do državnih organov
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z
e-pooblastili za dostop do državnih organov in ga pošlje Državnemu zboru.
Poslanec vlado med drugim sprašuje tudi naslednje: zakaj so potrebna številna e-pooblastila,
če bi lahko z enim pooblastilom lahko dostopali do vseh organov; zakaj kvalificirano digitalno
potrdilo (si-genca), ki ga izda Upravna enota, ne onemogoča dostopa do vseh zaščitenih delov
spletnih strani državnih organov; zakaj se pri pisnem poslovanju z različnimi organi in
institucijami ne uporablja zgolj ena identifikacijska številka (EMŠO, DŠ), ampak je potrebno
vedno znova pisati številne podatke (ime, priimek, naslov itd.)?
Vlada se strinja, da mora biti v luči čim bolj enostavnega poslovanja državljanov z državo
dostop do različnih organov enostaven in v čim večji meri poenoten.
V elektronskem poslovanju se za izkazovanje istovetnosti za dostop do e-storitev oziroma
portalov v javnem in tudi zasebnem sektorju uporabljajo t.i. elektronske identitete, na kratko eidentitete. Državljani svojo e-identiteto lahko dokazujejo z različnimi sredstvi elektronske
identifikacije. V Sloveniji so trenutno najbolj razširjena kvalificirana digitalna potrdila za
elektronski podpis različnih izdajateljev, tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja. Na
Ministrstvu za javno upravo se izdajajo kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA za državljane
in podjetja ter kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA za javne uslužbence. Državljani dobijo
kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA, ko se pred prvo izdajo osebno zglasijo na eni izmed
upravnih enot, kjer se nedvoumno preveri njihova istovetnost.
Za upravno poslovanje se je že pred leti uveljavila praksa, da lahko stranke, poleg potrdil
SIGEN-CA, za dostop do elektronskih storitev javnega sektorja uporabljajo tudi druga
kvalificirana digitalna potrdila, ki jih izdajajo slovenski izdajatelji potrdil iz zasebnega sektorja.
Tako lahko na primer stranke kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga uporabljajo za dostop do svoje
spletne banke, uporabijo tudi za dostop do portala za državljane eUprava, do portala za podjetja
SPOT/eVEM, do portala eDavki itd. Vse z namenom olajšanja in poenotenja dostopa do storitev
državnih organov.
Vedno več spletnih storitev javne uprave omogoča državljanom in podjetjem dostop do estoritev prek enotne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis SI-PASS. Ta omogoča
državljanom, da se enolično predstavijo prek spleta, namesto da bi čakali v vrstah pred okenci.
Prek SI-PASS se državljani prijavljajo z različnimi sredstvi e-identifikacije, npr. s kvalificiranimi
potrdili SI-GEN ali potrdili drugih slovenskih izdajateljev. Poleg tega SI-PASS omogoča
državljanom, da namesto kvalificiranih potrdil uporabijo svoj mobilni telefon prek storitve
smsPASS. SI-PASS omogoča dostop do storitev slovenskih organov javnega sektorja tudi
državljanom iz drugih držav članic EU, skladno z uveljavljanjem enotnega notranjega trga EU in
skladno s predpisi EU, ki urejajo področje e-identifikacije in storitev zaupanja, na kratko eIDAS.
Nabor e-storitev, ki za prijavo uporabljajo SI-PASS, se stalno povečuje, Vlada Republike
Slovenije izpostavlja zlasti portale eUprava, SPOT/eVEM, EUGO, e-Javna naročila, Portal
AJPES, eZPIZ in eObčina. Skupaj je sedaj že več kot 20 storitvenih portalov, ki omogočajo
prijavo prek storitve SI-PASS.
Ministrstvo za javno upravo si torej s storitvijo SI-PASS prizadeva k poenotenju dostopa do
spletnih strani državnih organov oziroma celotnega javnega sektorja, pomembnih za stranke, ko
morajo izvajati različne postopke z organi državne uprave oziroma javnega sektorja. Stranke
lahko ob tem različnim organom izkazujejo svojo istovetnost z enim zaupanja vrednim
sredstvom e-identifikacije. Državni organi imajo torej na voljo rešitve, ki omogočajo enovit
dostop do e-storitev iz njihove pristojnosti, je pa končna odločitev o tem v pristojnosti vsakega
organa, ki ponuja svoje storitve ali podatke prek spleta.
Eno izmed vprašanj poslanca se nanaša tudi na to, da je pri poslovanju z različnimi organi
pogosto treba vedno znova vnašati številne (osebne) podatke. Vsi trenutno aktualni strateški
dokumenti za razvoj e-poslovanja v javnem sektorju, ter zakonodaja EU (eIDAS) prinašajo t.i.
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načelo »samo enkrat«, ki se ga interpretira na način, da če ima država o nekom določen
podatek, ga naj ne bi ponovno zahtevala od stranke, ko na primer ta opravlja neko e-storitev.
SI-PASS storitev uveljavlja načelo »samo enkrat« pri podatkih, ki se nanašajo na identifikacijske
podatke o stranki. Ministrstvo za javno upravo pa vzpodbuja uveljavitev tega načela tudi pri
drugih podatkih, potrebnih pri urejanju različnih formalnosti z državnimi organi. Že pred leti so
bile razvite rešitve, ki so namenjene izvajanju elektronskih podatkovnih poizvedb (Pladenj, IOmodul, Asinhroni modul) in jih je mogoče uporabiti v različnih elektronskih storitvah. Tako lahko
npr. centri za socialno delo danes pri odločanju o socialnih transferih elektronsko pridobivajo
podatke iz več kot 50 različnih podatkovnih virov v državni upravi in izven nje. Na podoben
način lahko podatke pridobivajo tudi druge institucije, pogoj pa je, da imajo zagotovljeno
ustrezno pravno podlago in da je rešitev skladna z veljavnimi pravili in standardi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov. Rešitve so prejele več mednarodnih priznanj in se uspešno
uporabljajo v številnih sistemih v javnem sektorju že več kot osem let.
Vlada se zaveda, da digitalizacija zahteva tudi transformacijo poslovnih procesov državne
uprave, kar je zahtevna in dolgotrajna naloga. Na Ministrstvu za javno upravo kot nosilnem
ministrstvu za digitalizacijo bodo tudi v prihodne vloženi vsi napori za zagotavljanje skladnega
razvoja digitalizacije v javni upravi, usmerjenega v zadovoljstvo uporabnikov.
Vir: Ministrstvo za javno upravo
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije in ga pošlje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije
naslovil poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij
Slovenije, saj meni, da je izvedba bodoče slovenske evropske prestolnice kulture lahko primer
politike deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, zato v zvezi s tem postavlja
vprašanje, in sicer kako bo ta vidik vključen v izbiro bodoče EPK?
Postopek izbire Evropske prestolnice kulture 2025 je določen v Poslovniku o izvedbi postopka
za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji, ki je
dostopen na spletni strani Ministrstva za kulturo oz. na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/evropska-prestolnica-kulture-2025/.
Vidik deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije ni vključen v postopek izbire.
Merila za dodelitev naziva Evropsko prestolnico kulture 2025 so opredeljena v Razpisu za
oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«, ki je bil objavljen 22. 2. 2019.
Merila za dodelitev ocene prijavam so razdeljena v šest skupin, ki so enako vrednotene, in
sicer: prispevek k dolgoročni strategiji, evropska razsežnost, kulturna in umetniška vsebina,
zmožnost izvedbe, doseg, upravljanje.
Merilo, ki bi predvidelo in vrednotilo deperiferizacije razvojno ogroženih področij v izbiro
Evropske prestolnice kulture 2025 ni vključeno.
Kandidature mest kandidatov ocenjuje strokovni svet sestavljen iz članov, ki jih imenujejo
evropske institucije in organi ter Ministrstvo za kulturo. Evropski parlament, Svet in Evropska
komisija izberejo tri člane, Odbor regij izbere enega člana, dva člana sveta pa imenuje minister
za kulturo. Imena vseh članov sveta bodo objavljena deset dni pred sestankom za predizbor.
Izbor mesta kandidata bo odvisen od uspešnosti doseganja meril predvidenih v Razpisu za
oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«. Na sam izbor Vlada
Republike Slovenije nima neposrednega vpliva.
Vir: Ministrstvo za kulturo
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Odgovor poslancu dr. Francu Trčku v zvezi z odpoklicem Slovenske vojske s kriznih
žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana
Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odpoklicem Slovenske
vojske s kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z
odpoklicem Slovenske vojske s kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana. V poslanskem
vprašanju vlado sprašuje, kdaj bo odpoklicala pripadnice in pripadnike Slovenske vojske s
kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana glede na soliranja trenutnega predsednika ZDA.
Nadalje sprašuje vlado s katerimi vse zavezniki in kako bo Slovenija začela krepiti globalni
varnostni multilateralizem ob kolapsu Nato atlantizma.
Vlada v odgovoru poudarja, da ključni okvir mednarodnega delovanja Republike Slovenije
predstavljajo cilji zunanje politike RS opredeljenimi v Deklaraciji o zunanji politiki RS sprejeti s
strani Državnega zbora RS.
Prav tako Republika Slovenija deluje v okviru sprejetih odločitev OZN, Nata in EU, kjer skladno
z nacionalnimi interesi in prevzetimi obveznostmi skuša aktivno prispevati k stabilizaciji
zagotovitvi varnosti in pokonfliktni obnovi. Mednarodne operacije in misije (MOM) OZN, Nata in
EU so pri tem del širših političnih in drugih prizadevanj za umiritev razmer. Republika Slovenija
pri tem sodeluje tudi v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije, ki jo tako
sooblikuje kot tudi uresničuje. Odzivi in delovanje Republike Slovenije v okviru EU so v skladu z
izhodišči, ki jih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU sprejme vlada in z njimi seznani
Odbor za zunanjo politiko in Odbor za zadeve EU Državnega zbora RS.
Nadalje velja poudariti, da sta skladnost odločitev vlade z Ustanovno listino OZN in drugimi
mednarodnopravnimi podlagami ter legitimnost na temelju resolucij Varnostnega sveta OZN
izjemno pomembni načeli, ki se ju upošteva v vseh fazah načrtovanja, usklajevanja in odločanja
o sodelovanju Slovenske vojske (SV) pri izvrševanju obveznosti, prevzetih s članstvom v
mednarodnih organizacijah ozi. z mednarodnimi pogodbami, predvsem pa pri napotitvah SV v
MOM.
Na območju širše regije Bližnjega vzhoda SV deluje v štirih MOM, in sicer v okviru Globalne
protiteroristične koalicije zoper Daesh v operaciji Neomajna odločnost (OIR) v Iraku, v operaciji
Odločna podpora (RSM) v Afganistanu, v Začasnih silah Združenih narodov v Libanonu
(UNIFIL) in v Operaciji za nadzor premirja (UNTSO) na Golanski planoti in na meji med
Izraelom in Libanonom.
Nenaden umik vseh pripadnic in pripadnikov SV z MOM na območju širše regije Bližnjega
vzhoda in Afganistana, bi pomenil bistven odmik od dosedanjih nacionalnih stališč, zastavljenih
načrtov sodelovanja SV v omenjenih MOM in izpolnjevanja sprejetih mednarodnih obvez. Umik
bi predstavljal napačen signal tako do same regije in držav v regiji ter prizadevanj za njihovo
dolgoročno stabilnost, kot tudi v odnosu do zavezniških in partnerskih držav.
Vlada bo pri načrtovanju in izvajanju prihodnjega sodelovanja v navedenih MOM sledila
koordiniranemu, preudarnemu, fleksibilnemu in usklajenemu pristopu mednarodne skupnosti,
ob upoštevanju varnostnih razmer in potreb na terenu, ohranjanju in nadgrajevanju dosedanjih
dosežkov mednarodne skupnosti. Ob tem bo skladno s svojimi zmožnostmi, interesi in cilji
sodelovala pri nadaljnjem uresničevanju mandata in poslanstva navedenih MOM.
Republika Slovenija na področju varnosti in obrambe sodeluje tudi v vlogi članice EU. Stališče
EU ostaja od podpisa skupne deklaracije EU-Nato leta 2016 načeloma enako. Kljub zavedanju,
da mora EU sama na globalni ravni narediti več za zaščito svojih interesov in varnosti, se jedro
kolektivne obrambe, ki zadeva zlasti evropske članice, ohranja v Natu. Ob nastopu nove
Evropske komisije je nova predsednica Ursula von der Leyen predstavila smernice za delo
komisije v obdobju 2019-2024, pri čemer je poudarila, da bo Nato vedno temelj evropske
skupne obrambe.
Vir: Ministrstvo za obrambo
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Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti
zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s
spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega
osebja in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada se zaveda občutljivosti in pomembnosti kadrovske problematike v zdravstvu. Za ureditev
tega zahtevnega področja so že bili sprejeti določeni ukrepi, kot so na primer prizadevanje za
povečan vpis na študijski program medicina in dentalna medicina, povečanje zgornje meje za
tako imenovani »uvoz« tujih zdravnikov, spremenjen postopek razpisa specializacij, srečanja s
študenti in mladimi zdravniki.
Na področju izboljšanja kadrovske problematike v zdravstvu izvajajo številne aktivnosti in
ukrepi. Na Ministrstvu za zdravje je ustanovljena delovna skupina, ki pripravlja projekt
racionalnejše organiziranosti javne zdravstvene mreže. Cilj projekta je pripraviti analizo stanja
na področju kadra v zdravstvu, kar bo predstavljalo podlago za bodoče načrtovanje kadrovskih
virov v zdravstvu. Poleg navedenega na Ministrstvu za zdravje delujejo komisije, ki bodo
opravile revizijo posameznih kadrovskih normativov.
Ministrstvo za zdravje se je skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter obema
fakultetama in univerzama v Ljubljani in Mariboru dogovorilo o povečanju števila vpisnih mest
na obe medicinski fakulteti.
Z določitvijo zgornje meje števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji se omogoča hitrejši
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij (pridobljenih v tretjih državah).
Zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne
medicine specialistov v Republiki Sloveniji za leto 2019 je bila 130, od tega 55 zdravnikov
specialistov družinske medicine.
Zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne
medicine specialistov v Republiki Sloveniji za leto 2020 je kar 257, od tega 70 zdravnikov
specialistov družinske medicine.
Med pomembnejše spremembe na področju specializacij za zdravnike in zobozdravnike spada
ustanovitev petčlanskega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravje,
Zdravniške zbornice Slovenije, NIJZ in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. V skladu z
Zakonom o zdravniški službi odbor dvakrat letno pripravi predlog števila in vrst specializacij za
območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Predlog odbora
je podlaga ministru, pristojnemu za zdravje, da za potrebe mreže javne zdravstvene službe
določi število posameznih vrst specializacij na državni ravni oziroma za posamezne izvajalce
zdravstvene dejavnosti ter Zdravniški zbornici Slovenije naloži objavo javnega razpisa.
Sprememba zakonodaje je med drugim omogočila, da v četrtem letu opravljanja specializacije
iz družinske medicine specializanti že lahko opredeljujejo svoje paciente.
Ministrstvo za zdravje tudi izvaja redna srečanja s študenti medicine in mladimi zdravniki
predvsem z namenom, da bi diplomanti medicinskih fakultet svojo karierno pot nadaljevali v
Sloveniji in jih spodbudili k prijavi na razpis specializacij iz družinske medicine.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zamejskimi Slovenkami in
Slovenci po Balkanu
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu slovenskim društvom na tleh nekdanje Jugoslavije že
vrsto let namenja razmeroma zelo visoka sredstva, tudi leto 2019 ni bilo izjema.
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Tako so slovenske ustanove prejele v celoti 24,32 % sredstev, torej skoraj četrtino celotne
vsote, namenjene slovenskim ustanovam po vsem svetu (brez zamejstva). Dodati je potrebno
tudi to, da imajo ta društva pri nakazilih vsako leto prednost, saj so vedno prvi prejemniki
sredstev med vsemi slovenskimi društvi po svetu.
Poleg že omenjenih sredstev v okviru razpisa za Slovence po svetu, so rojaki na Hrvaškem v
okviru razpisa za zamejstvo - kamor prištevamo tudi z avtohtono slovensko narodno skupnostjo
poseljene predele Hrvaške - v letu 2019 prejeli 345.650 EUR.
Ne glede na naštete številke velja poudariti, da se vsa sredstva razdeljujejo na podlagi
kakovosti prijavljenih projektov in programov ter na podlagi dosedanjega delovanja posamezne
skupnosti oziroma ustanove.
Pri tem zgolj dejstvo, da gre za ustanovo v »zamejstvu« ali v »izseljenstvu« ne igra nobene
vloge.
Posplošene primerjave financiranja naših skupnosti v zamejstvu niso ustrezne, saj gre za
povsem drugačne geopolitične in kulturno-demografske značilnosti.
Urad v okviru svojih finančnih in kadrovskih zmožnosti skrbi, da so naše skupnosti v teh
državah primerno obravnavane in upoštevane, zato je tudi število obiskov visokih predstavnikov
in/ali strokovnih uslužbencev Urada pri njih bistveno višje kot pri naših skupnostih po zahodni
Evropi ali svetu. Rojaki v BiH in Srbiji so tako vsako leto deležni vsaj enega takega obiska ali
celo več, obiski na Hrvaškem so skorajda mesečni, v letu 2019 pa so bili obiska državne
sekretarke z Urada deležni celo pripadniki društva v oddaljeni Severni Makedoniji.
Vir: Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
Poslansko vprašanje v zvezi z nalogami upravnikov večstanovanjskih stavb
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nalogami
upravnikov večstanovanjskih stavb.
V odgovoru vlada pojasnjuje, da se razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom uredijo s
pogodbo o opravljanju upravniških storitev, v kateri je opredeljena tako nepremičnina, ki je
predmet upravljanja, kot tudi pooblastila in obveznosti upravnika v zvezi z opredeljeno
nepremičnino oz. nepremičninami. Upravnik torej lahko za etažne lastnike izvaja le posle na
nepremičninah, ki so opredeljene v pogodbi. Poleg pooblastil iz Stanovanjskega zakona se
lahko upravniku v pogodbi določijo tudi druge pravice in obveznosti. Upravnik večstanovanjske
stavbe je po zakonu pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se
nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in
obveznosti iz sklenjenih poslov.
Zbor lastnikov lahko skliče tako upravnik, kot tudi etažni lastniki, ki skupaj dosegajo najmanj eno
petino solastniških deležev, ali nadzorni odbor. Zakon določa, da tisti, ki skliče zbor lastnikov,
tudi oblikuje predlog sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem. Seveda lahko predloge
sklepov o katerih se bo glasovalo prispevajo tako upravnik, etažni lastnik/lastniki ali nadzorni
odbor. Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z
večino prisotnih glasov določi zbor, oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora. Po končanem zboru
mora upravnik najpozneje v 30 dneh sestaviti zapisnik. Zapisnik mora vsebovati podatke o kraju
in času zbora, seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi, predloge sklepov, o katerih se je na
zboru glasovalo in rezultate glasovanja. Upravnik lahko prične s postopkom uresničevanja
sprejetih sklepov, navedenih v zapisniku zbora lastnikov takrat, ko je zapisnik potrjen. Za plačilo
stroškov, ki so posledica veljavno sprejetih sklepov, odgovarjajo etažni lastniki ne glede na to,
ali so glasovali proti predlaganim sklepom. Etažni lastniki morajo upravniku na podlagi
izstavljenega mesečnega obračuna ali drugega ustreznega izračuna redno in v roku izpolniti
vse obveznosti. Etažnega lastnika, ki zamuja s plačilom, mora upravnik pisno opomniti. Kadar
etažni lastnik meni, da je mesečni obračun stroškov, ki ga izstavi upravnik napačen, lahko
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uveljavlja reklamacijo spornih postavk obračuna pri upravniku. V primeru spora lahko o stvari
odloča le sodišče.
Inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju po
Stanovanjskem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji Gradbene,
geodetske in stanovanjske inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada sprejela stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno
rast za leto 2020
Vlada je na današnji seji sprejela stališče Slovenije glede Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru,
Odboru regij in Evropski investicijski banki o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020.
Evropska unija je prevzela novo paradigmo rasti, to je Evropski zeleni dogovor, ki predstavlja
novo strategijo rasti. Novi model rasti mora vzeti v zakup omejenost naravnih virov,
zagotavljanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo vseh ljudi. Komisija v dokumentu predlaga
tudi nov fokus Evropskega semestra na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Slovenija se strinja s ključnimi usmeritvami prihodnjega razvoja EU kot celote. Strinjamo se, da
se je potrebno soočiti z okoljskimi izzivi, izzivi, povezanimi s staranjem, in digitalizacijo. Ob tem
je ključna rast produktivnosti ob hkratnem ohranjanju makroekonomske stabilnosti.
Ob tem pa Slovenija meni, da Evropski semester, ki je bil vzpostavljen leta 2011 kot orodje za
spremljanje in nadzor ekonomskih in fiskalnih politik, deluje dobro. Menimo, da mora še naprej
ostati orodje z ozkim fokusom z omejenimi, merljivimi in vnaprej dogovorjenimi cilji.
Slovenija se strinja, da bi moral Evropski semester bolj odražati cilje trajnostnega razvoja,
vendar meni, da bi prenos ciljev trajnostnega razvoja moral biti postopen. Na ravni EU mora biti
določena krovna razvojna strategija ter metodologija za merjenje napredka pri njenem
doseganju. Vsaka država bi morala pri tem opredeliti nacionalne cilje ter predvsem določiti pot
za dosego teh ciljev. Evropski semester bo s tem prispeval k izvajanju Agende 2030 na ravni
EU, mora pa ob tem ohraniti vlogo t.i. orodja za makroekonomski nadzor in spremljanje
napredka po posameznih fiskalnih in ekonomskih ter zaposlovalnih politikah za doseganje
makroekonomske stabilnosti in spoštovanje zavez Pakta za stabilnost in rast.
Vir: Ministrstvo za finance
Vlada sprejela letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države v upravljanju vlade za leto
2020
Na današnji vladni seji je bil za leto 2020 sprejet letni načrt upravljanja kapitalskih naložb
države, s katerimi upravlja vlada.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ureja upravljanje
kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna vlada. V letnem načrtu se opredelijo
podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev,
pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na proračun.
Gre za kapitalske naložbe države, za upravljanje katerih je pristojna vlada, ki sodijo v pristojnost
ministrstev za infrastrukturo (ELES, SODO BORZEN, 2TDK, in DRI upravljanje investicij),
gospodarski razvoj in tehnologijo (Holding Kobilarna Lipica) ter kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (SiDG).
Vlada je omenjenim ministrstvom naložila, da pri spremljanju izpolnjevanja letnega načrta
upravljanja poročajo Ministrstvu za finance, in sicer 30 dni po prejemu poročila za drugo in
17

četrto četrtletje. Poročilo mora vsebovati informacijo o doseženih rezultatih družbe, pojasnila o
razlogih za bistvene odmike od sprejetih ciljev ter ukrepe in usmeritve za doseganje zastavljenih
ciljev.
Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da spremljajo izpolnjevanje letnega načrta upravljanja
za posamezno družbo tako, da od družbe pridobijo:
 podatke o doseženih (realiziranih) rezultatih družbe vsako četrtletje;
 osnutke poslovnih načrtov najkasneje do 10. septembra in sprejete poslovne načrte do
31. oktobra, pri čemer se za prihodnje poslovno leto pripravijo podrobnejše ocene
realizacije po četrtletjih, za še nadaljnji dve leti pa na letni ravni;
 četrtletna poročila, ki jih pripravijo na kumulativni ravni ter vsebujejo informacijo o
realizaciji sprejetih sklepov nadzornega sveta in uprave.
Vir: Ministrstvo za finance
Stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Sporočilu Komisije Evropskemu
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij - Evropski zeleni dogovor.
Slovenija se zaveda, da je spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi najpomembnejša
naloga te generacije. Zato pozdravlja Evropski zeleni dogovor (EZD) kot okvir za določitev
pristopa EU k trajnostni rasti, s ciljem preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s
konkurenčnim gospodarstvom, ki najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij
toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje državljanov
pa bo zaščiteno pred nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja. V tem oziru pozdravlja postopno
integracijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v temeljne razvojne dokumente in
procese v EU. Prizadevala si bo, da bodo te vsebine primerno upoštevane v napovedanih
strateških dokumentih, nacionalne posebnosti in potrebna finančna sredstva pa upoštevane pri
določenih ukrepih, ki jih predvideva EZD.
Slovenija se strinja, da se bo morala EU še naprej odzivati tudi na globalni ravni, kjer mora EU
ohraniti vodilno vlogo. Treba bo še bolj krepiti zeleno diplomacijo ter uporabljati trgovinsko
politiko, kot orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja. EU bo morala državam v razvoju pri
prehodu na zeleno gospodarstvo predvideti dodatno finančno in tehnično pomoč. Slovenija še
posebej podpira delo v zvezi z zeleno agendo za Zahodni Balkan, pri pripravi katere bo aktivno
sodelovala, saj je treba nameniti večjo pozornost državam v neposredni soseščini.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Pomoč Republike Slovenije pri zajezitvi koronavirusa v Ljudski Republiki Kitajski
Vlada se je seznanila z razmerami glede koronavirusa v Ljudski Republiki Kitajski in namero
podjetja Kylin Prime Group, da Republiki Sloveniji donira 1.231.400 zaščitnih mask. Sprejeta je
bila odločitev, da se Ljudski Republiki Kitajski na podlagi prošnje preko mehanizma Evropske
Unije na področju civilne zaščite za zajezitev koronavirusa pošlje materialno pomoč v obliki
zaščitnih mask, krije 25% prevoznih stroškov (največ v višini 20.000 EUR) in nameni prispevek
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za nujno humanitarno pomoč v višini 60.000 EUR.
Kitajska je 31. decembra 2019 sporočila, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v
mestu Wuhan. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali 2019nCoV. V 2020 zaznavajo
primere po celotni Kitajski, virus pa se širi tudi v države Jugovzhodne Azije, v Avstralijo, ZDA in
Evropo. Podatki z dne 10. februarja 2020 kažejo, da je število vseh oseb s potrjeno okužbo
40.553, od tega jih je 910 umrlo, od tega le dve osebi izven Kitajske. 5. februarja 2020 je
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila poziv mednarodni skupnosti za zagotovitev
finančnih sredstev v višini 675 milijonov USD, ki jih bo namenila odzivu, izboljšanju
pripravljenosti na epidemijo in raziskavam za razvoj cepiva. 10. februarja 2020 je evropski
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komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič glede širjenja koronavirusa pozval k združitvi
moči, da bi ustavili epidemijo EU preko mehanizma EU za civilno zaščito.
Ministrstvo za zunanje zadeve je slovenskim podjetjem poslalo poziv k donaciji opreme kot
uradne humanitarne pomoči RS. Odzvala se je slovenska podružnica podjetja Kylin Prime
Group (KPG) z donacijo 1.231.400 zaščitnih mask. Uprava RS za zaščito in reševanje bo
sklenila donacijsko pogodbo z omenjenim podjetjem, prevzela zaščitne maske ter organizirala
prevoz iz Ljubljane na Dunaj, kjer bo predvidoma 14. februarja 2020 organiziran let EU
mehanizma za civilno zaščito do Wuhana. EU bo kasneje posredovala račun v višini 25 %
prevoznih stroškov omenjenega leta za slovenski del humanitarne pomoči. Poleg tega
Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga, da se Slovenija pozitivno odzove na poziv WHO in za
pomoč Kitajski pri zajezitvi epidemije koronavirusa nameni finančni prispevek. Sredstva za kritje
25 % deleža prevoznih stroškov in prispevka WHO v skupni višini 80.000 evrov se zagotovi iz
sredstev proračunske rezerve za leto 2020.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
Vlada nasprotuje začasnemu zadržanju izvajanja zakona o postopku sodnega varstva
nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o predlogu Državnega sveta Republike Slovenije za
začasno zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih
imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Vlada nasprotuje začasnemu zadržanju izpostavljenih
določb, saj meni, da ni izpolnjen dejanski stan, ki bi utemeljeval zadržanje izpodbijanih določb.
Vlada izhajajoč iz argumentov, ki jih navaja v mnenju, meni, da v predlogu predlagatelja ni
izkazan obstoj težko popravljivih škodljivih posledic, s katerimi bi bilo utemeljeno začasno
zadržanje izvajanja omenjenega zakona.
Po mnenju vlade bi bile škodljive posledice zadržanja večje kot morebitne škodljive posledice
nezadržanja, saj bi se še naprej nadaljevalo stanje pravne praznine in pravne negotovosti v
smislu neobstoja učinkovitega sodnega varstva za nekdanje imetnike. Zato vlada predlaga, da
Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje zavrne.
Vir: Ministrstvo za finance
Vlada sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. za leto 2020
Vlada v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
sprejema Poslovni načrt družbe 2TDK d.o.o. za leto 2020. Poslovni načrt družbe sta predhodno
obravnavala Nadzorni svet ter Projektno-finančni svet, ki sta k dokumentu dala svoje predhodno
soglasje.
Poslovni načrt je usklajen z Investicijskim programom projekta drugi tir, ki ga je vlada kot edini
družbenik sprejela 24. 1. 2019. Družba deluje kot ti. projektno podjetje, katerega edina
dejavnost je izvedba projekta, po začetku obratovanja pa gospodarjenje z zgrajenim objektom.
V poslovnem načrtu za leto 2020 so zato predvidene naloge, ki jih mora družba izvršiti v
letošnjem letu, zlasti dela na projektu (izbira izvajalcev, izvajanje del) in pridobivanje sredstev
za financiranje projekta.
Aktivnosti družbe na področju gradnje bodo v letu 2020 usmerjene predvsem v dokončanje
gradnje dostopnih cest, dokončanje PZI projektne dokumentacije, izbiro izvajalca za gradnjo
objektov za prečkanje doline Glinščice in začetek del na tem projektu, izvedbo druge faze
javnega naročila za glavna gradbena dela (Sklop 1 in Sklop 2), izbiro izvajalcev in začetek del.
Predvidena je tudi priprava razpisne dokumentacije za Sklop 3 in objava javnega naročila.
Izvajala se bodo javna naročila za izbiro izvajalcev spremljajočih storitev, kot so gradbeni
nadzor, zunanja kontrola kakovosti, geološko in geomehansko spremljanje izvedbe del,
verifikacija skladnosti železniških podsistemov s TSI in nacionalnimi predpisi, monitoringi, in
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izdelava potrebnih študij. Z začetkom gradnje bo uveden tudi nadzor procesov izgradnje v BIM
okolju s strani BIM nadzornika. Nadaljevale se bodo aktivnosti, povezane z možnostjo
odlaganja izkopnega materiala na nadomestne deponije.
V letu 2020 bo družba nadaljevala s pridobivanjem virov financiranja. Pričakuje se, da bo
družba sklenila pogodbe s komercialnimi bankami ter nadaljevala aktivnosti v zvezi s
pridobivanjem posojila EIB. Izvajale se bodo aktivnosti za uspešno črpanje evropskih sredstev
ter ostale aktivnosti za zagotovitev zadostnih virov za izvedbo gradnje drugega tira. Pričakuje se
uspešen zaključek pridobitve virov iz kohezijskih sredstev. V letu 2020 je v skladu s proračunom
predvidena dokapitalizacija družbe v višini 60,8 mio EUR (kar vključuje tudi prva sredstva iz
naslova pribitka k cestnini). 1. januarja 2020 bo družba začela prejemati lastne prihodke iz
naslova povečanja uporabnine na železniški infrastrukturi, iz tega vira se v letu 2020 pričakuje
0,5 mio EUR.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
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