
  

 

 

 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

111. dopisna seja Vlade Republike Slovenije 
5. marec 2020 
 

 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu  
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in 
lovstvu in ga bo predložila Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. 
 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je vrsto šakal (Canis Aureus) črtala iz 
seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni, da bo vrsta s 1. 5. 2020 postala lovna.  
 
Ker je bila vrsta šakal (in je še do 1. 5. 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je 
številčno in prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let, v katerem se 
pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne 
glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država.  
 
Poleg te dopolnitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa 
manjše spremembe in dopolnitve, ki v glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že 
dosedanjih določb zakona. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Vlada izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije  
 
Vlada je izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. 
 
Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga za 
sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav za proizvodnjo 
elektrike iz OVE ali SPTE, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali ob 
obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo in priključitev.  
 
Te vsebine so v preteklosti že bile urejene v Uredbi o energetski infrastrukturi, ki je vsebovala 
tudi poglavje IV.a »Posebnosti in izjeme na področju proizvodnje električne energije«, v katerem 
je bilo določeno, da se montiranje naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE/SPTE 
skladno z gradbenimi predpisi šteje za investicijsko vzdrževalno delo (za katero ni potrebno 
gradbeno dovoljenje), če so bili izpolnjeni določeni  pogoji.  
 
Nova Uredba o energetski infrastrukturi, ki je je začela veljati v aprilu 2016, je razveljavila 
omenjeno uredbo in ne vsebuje nikakršnih določb v zvezi z s tovrstnimi proizvodnimi 
napravami. Navedeno pomeni, da je po veljavni zakonodaji s področja graditve objektov za 
montažo tovrstnih naprav praviloma potrebno gradbeno dovoljenje, kar spričo relativne 
nezahtevnosti njihove postavitve pomeni prekomerno administrativno breme in deluje 
nestimulativno na investicije v tovrstne naprave. Upoštevajoč dejstvo, da mora Republika 
Slovenija doseči zavezujoče cilje glede proizvodnje električne energije iz OVE (v nasprotnem 
primeru ji preti plačilo visokih denarnih kazni), bi bilo potrebno investicije v tovrstne naprave 
spodbujati tudi z odpravo administrativnih ovir. Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, veljavna 
gradbena zakonodaja to omogoča, to področje pa je potrebno natančneje urediti tudi v 
energetskih predpisih. 
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Gradbeni zakon med ostalim določa, da gradbeno dovoljenje ni potrebno za enostavne objekte 
in vzdrževanje objektov (5. člen GZ). Kaj spada v to kategorijo izhaja iz Uredbe o razvrščanju 
objektov,  ki določa merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih 
objektov, drugih gradbenih posegov ter vzdrževalnih del. Med vzdrževalna dela skladno s točko 
4 (Namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu) med drugim spada namestitev novih 
naprav in z njimi povezanih napeljav za izkoriščanje OVE. Kot je to nekoč v zgoraj omenjeni 
Uredbi o energetski infrastrukturi že bilo urejeno, pa je v energetski zakonodaji potrebno urediti 
vrste naprav, kar vključuje tudi omejitev glede na moč, ter ustrezne mehanizme, da se zagotovi 
varnost postavitve in delovanja tovrstnih naprav.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu iz Programa razvoja podeželja  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. 
 
Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu 
v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja in dopolnjuje zaradi: 

 popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 7. spremembe Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in 
sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja; 

 spremembe višine razpoložljivih sredstev za podukrep podpore za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v skladu s 7. spremembo PRP 
2014–2020. 

 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju ter jo 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju se spreminja 
poslovanje organov pri podpisovanju upravnih aktov ter zagotavljanju varnosti ljudi in 
premoženja.  
 
Dopolnitev uredbe bo omogočila, da se odločbe in sklepi vročajo tako, da se odločba ali sklep, 
ki je izvorno izdan v elektronski obliki, lahko vroči kot izvirnik v fizični obliki, če je opremljen s 
faksimilom podpisa in žigom. Na ta način bo odpravljen dvom o pravilnosti poslovanja organa in 
veljavnosti posega v pravni položaj stranke, če se odločbo ali sklep izda v elektronski obliki in 
vroči v fizični obliki. 
 
S spremembo pravil o zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja se opušča ureditev, ki je 
enoznačno zavezovala organe državne uprave, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nosilce javnih pooblastil, da zagotavljajo varnost ljudi in premoženja z obvezno službo 
varovanja. Organi državne uprave in nosilci javnih pooblastil iz državnih pristojnosti (organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti se iz obveznosti spoštovanja pravil o zagotavljanju varnosti 
izključujejo in bodo ta vprašanja urejali samostojno) bodo v skladu s predlagano spremembo 
dolžni zagotavljati varnost ljudi in premoženja, vendar bodo odločitev o primernem in ustreznem 
varovanju v vsakem posamičnem primeru sprejeli na podlagi strokovne oceno o stopnji tveganja 
in načrta varovanja. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za 
varovanje tajnih podatkov 
  
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada 
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Z novelo Zakona o tajnih podatkih je 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov pridobil nove naloge, zlasti na 
področju varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih in na področju 
industrijske varnosti. S 1. 1. 2020, je v skladu z določili Zakona o informacijski varnosti, naloge 
pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, ki jih je do 31. 12. 2019 opravljal 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, prevzela Uprava Republike 
Slovenije za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. 
 
Vir: Urad Vlade za varovanje tajnih 
 
 
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 
2023 
 
Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 
2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v  tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v 
tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022  70,18 milijonov in v letu 
2023 63,93 milijonov evrov. Odlok za to obdobje vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s 
programi porabe sredstev v prejšnjih letih in povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili 
že določeni v programih prejšnjih let. V Odloku so med drugim določeni tudi novi upravičeni 
nameni porab in ukrepi, kot so npr. : 

 učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer želimo pričeti 
s sistematičnim uvajanjem  podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in 
srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,  

 podpora gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu: ukrepa Zelena delovna mesta 
(program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja) in  Investicije v 
kmetijstvu in gozdarstvu,  

 zmanjševanje emisij v prometu: ukrepi izgradnja železniških prog, spodbude za nakup 
koles, za preusmeritve tovornega prometa iz cestnega na železniški promet, Izgradnja 
infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalnih vozlišč,   

 spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, gradnje z lesom in energetske sanacije: 
ukrepaEnergetska sanacija javnih stavb in Trajnostna lesena gradnja,  pri čemer se bo 
spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega 
razvoja,  

 raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb: ukrep Raziskovalna 
infrastruktura za potrebe načrtovanja in izvajanja podnebne politike,  

 projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. 
 
Nadaljevalo pa se bo med drugim tudi z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno 
pomoč, s  sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz 
programa LIFE ter za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE 
CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl). Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov 
nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so sredstva predvidena tudi za razvoj in 
profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe prosilca za mednarodno 
zaščito 
 
Vlada je sprejela Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za 
mednarodno zaščito, ki za leto 2019 znaša 19,37 EUR. Stroške dnevne materialne oskrbe 
sestavljajo letni stroški in sicer: sorazmerni stroški, povezani z nastanitvijo, stroški prehrane, 
obleke in obutve ter stroški higienskih potrebščin. Izračunamo pa jih tako, da se ob zaključku 
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proračunskega leta seštejejo vsi  navedeni stroški ter se delijo s številom bivalnih dni prosilcev 
za mednarodno zaščito v obračunskem letu.  Strošek oskrbnega dne se je v  letu 2019 
primerjavi z letom 2018 znižal  za 1,12 EUR. 
 
Vir: Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov 
 
 
Vlada določila 5. oktober za dan Obveščevalno varnostne službe MO 
 
Vlada je na dopisni seji sprejela Sklep o določitvi dneva Obveščevalno varnostne službe 
Ministrstva za obrambo. Za dan Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo je 
določila 5. oktober. Sklep bo objavljen v Uradnem listu RS. 
 
Za začetek nastanka sodobne vojaške obveščevalno varnostne službe v Sloveniji lahko štejemo 
leto 1990. V tem letu je bilo v Sloveniji področje obrambe v pristojnosti Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo (RSLO), v okviru katerega je deloval tudi Sektor za varnostne 
zadeve, poimenovan Sektor 9. Prvi pravni akt, ki omenja varnostni organ RSLO,  je Odlok o 
prenosu določenih zadev vodenja v Teritorialni obrambi RS na republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo, ki je bil objavljen 5. 10. 1990 v Uradnem listu RS, št. 35/90. Odlok je bil 
sprejet na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi. 
Odlok je v šesti točki določil, da republiški sekretar za ljudsko obrambo med drugim tudi 
organizira in ureja opravljanje varnostnih zadev v Teritorialni obrambi prek varnostnega organa 
RSLO. S tem so nastali pogoji za oblikovanje in razvoj nove vojaške varnostno-obveščevalne 
službe. Navedeno predstavlja pomemben mejnik v nastanku, razvoju in organizacijski 
umeščenosti službe.  
 
Zaradi simbolnega pomena sprejetja oziroma datuma objave navedenega akta, s katerim je bil 
postavljen temelj za nastanek sodobne obveščevalno varnostne službe na obrambnem 
področju,  je za dan Obveščevalno varnostne službe MORS izbran 5. oktober. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada sprejela Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji in nosilcev  
izdelave načrtov  odzivanja na kompleksne krize 
 
Vlada je sprejela Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji in nosilcev  
izdelave načrtov  odzivanja na kompleksne krize. 
 
Ministrstva in vladne službe so skladno s 14. členom Uredbe o kriznem upravljanju in vodenju 
ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje opredelila možne kompleksne krize iz svoje 
pristojnosti. Vlada RS je sprejela Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji 
in nosilcev  izdelave načrtov  odzivanja na kompleksne krize. Na podlagi potrjenega sklepa 
bodo ministrstva izdelala načrte odzivanja na kompleksne krize, v katerih bodo opredeljene 
rešitve za organizirano in usklajeno delovanje za preprečevanje nastanka kompleksnih kriz 
oziroma zmanjšanje njihovih posledic. Vsebino načrtov opredeljuje 15. člen uredbe. 
 
Pojem kompleksna kriza je opredeljen v 6. odstavku 20. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije, ki za kompleksno krizo šteje pojav, dogodek ali situacijo hujšega ogrožanja temeljnih 
družbenih vrednot in hujše naravne ali druge nesreče ter s tem povezane velike negotovosti in 
razmeroma kratek čas za ukrepanje, ki presega odzivne zmožnosti posameznih ministrstev, 
vladnih služb in podsistemov sistema nacionalne varnosti. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
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Gospodarska družba AZON IP bo lahko delovala kot invalidsko podjetje 
 
Vlada je dala predhodno soglasje, da lahko AZON IP, invalidsko podjetje za varovanje in 
poslovne storitve, d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, posluje kot invalidsko podjetje. 
 
Gospodarska družba AZON IP, invalidsko podjetje za varovanje in poslovne storitve, d.o.o., 
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti vložila vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja. V vlogi in dopolnitvah 
je predložila poslovni načrt za štiri leta, v katerem je predstavila poslovanje, program dela 
načrtovanega invalidskega podjetja, opise kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev 
delovanja, kadrovski načrt, finančne projekcije poslovanja za štiri leta, vključno s projekcijami 
oblikovanja in porabe bonitet, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov.  
 
Načrtovano invalidsko podjetje bo ob v prvem letu poslovanja zaposlovalo predvidoma sedem 
delavcev, od tega vsaj polovico s statusom invalida. Glavna dejavnost invalidskega podjetja bo 
zasebno varovanje ljudi in premoženja, opravljanje lažjih administrativnih del, recepcija ter 
poslovno svetovanje. 
 
V načrtovanem invalidskem podjetju bodo skladno s poslovnim načrtom zagotovljeni ustrezni 
kadri, proizvodni oz. storitveni programi in prostori, ki so ustrezna podlaga za normalno 
poslovanje in prepoznavnost invalidskega podjetja. Pripravljeni so tudi ustrezni programi 
usposabljanja delavcev in prilagoditve delovnih mest, s čemer se bo lahko zagotovilo uspešno 
zaposlovanje invalidov. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi pregleda vloge in 
opravljenega pregleda v načrtovanem invalidskem podjetju ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz 
53. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter zato predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da poda predhodno soglasje, da družba AZON IP d.o.o. lahko posluje kot 
invalidsko podjetje. 
 
Status invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za 
invalidsko varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Soglasje za vpis Hiše eksperimentov v razvid muzejev 
 
Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogu za vpis ustanove Hiša eksperimentov  v razvid 
muzejev.  Za podpis soglasja je pooblastila dr. Jerneja Pikala, ministra za izobraževanje, 
znanost in šport in Simona Zajca, ministra za okolje in prostor. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ugodilo želji ustanove Hiša eksperimentov po 
vpisu v razvid muzejev, saj Ustanova za to izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada odgovorila na poziv Regionalnega razvojnega centra Koper   
 
Vlada je sprejela odgovor na poziv Regionalno razvojnega centra Koper za zagotovitev 
dodatnih sredstev za izvedbo infrastrukturnih projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.  
 
Vlada v odgovoru regionalnemu razvojnemu centru med drugim pojasnjuje temelje 
uravnotežene javnofinančne politike, stanje vlaganj v projekte prometne infrastrukture, projekte 
ureditve komunalnih odpadnih voda, izgradnje vodovodov in na sploh aktualno situacijo glede 
pogajanj in programiranja večletnega finančnega okvira 2021-2027.  
 
V odgovoru poudarja tudi, da glede na to, da osnovni okvirji (npr. uredbe na ravni EU, dogovor 
o večletnem finančnem okvirju in posledično alokacija za Slovenijo in posamezno regijo) še niso 
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znani in sprejeti, vlada na poziv v tem trenutku ne more dati neposrednega odgovora, še manj 
pa zagotovil o kakršnem koli dodatnem financiranju.  
 
Pojasni še, da prizadevanja Slovenije, ki jih je uradno že naslovila tudi na Evropsko komisijo, 
sledijo ciljem, da se Sloveniji zagotovi čim večji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in 
uravnoteženost sredstev glede na dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Poročilo o implementaciji arbitražne odločbe 
 
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z 
implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Vse 
aktivnosti usklajuje in usmerja medresorska koordinacijska skupina, pri sprejemanju 
zakonodaje, obiskih na terenu in reševanju konkretnih situacij pa so bili aktivno vključeni župani 
in županje občin ter načelniki in načelnice upravnih enot. V letu 2019 je bilo medijsko sicer 
najbolj odmevno dogajanje v zvezi s tožbo Slovenije proti Hrvaški, toda to je bila le ena izmed 
aktivnosti Slovenije pri celoviti uveljavitvi z arbitražo določene meje z Republiko Hrvaško. Vlada 
je pri tem ves čas aktivno sodelovala s predstavniki občin in načelniki upravnih enot, ki so bili 
ključna vez do prebivalcev, ki jim implementacija arbitražne odločbe konkretno vpliva na 
vsakodnevno življenje.  
 
Odločitev Sodišča EU o dopustnosti tožbe 
 
Sodišče EU je 31. januarja 2020 v sodbi z dne 31. 1. 2020 odločilo, da slovenska tožba zoper 
Republiko Hrvaško na podlagi člena 259 Pogodbe o delovanju Evropske unije ni dopustna, 
vendar je hkrati obe državi pozvalo k rešitvi vprašanja v skladu z mednarodnim pravom, kot je 
to predvideno v Aktu o pogojih pristopa Republike Hrvaške in drugih relevantnih dokumentih 
Unije. V sodbi je Sodišče EU ugotovilo, da je arbitražno razsodbo sprejelo mednarodno sodišče 
(arbitražni tribunal), ki je bilo vzpostavljeno na podlagi bilateralnega sporazuma, ki temelji na 
mednarodnem pravu. Sodišče EU je tudi spomnilo na tretji odstavek 7. člena arbitražnega 
sporazuma, ki strankama nalaga obveznost sprejetja ukrepov, potrebnih za implementacijo 
razsodbe, ter tudi nedvoumno ugotovilo povezavo med arbitražo in vstopom Hrvaške v 
Evropsko unijo.  
 
Sodišče EU je potrdilo, da sta Hrvaška in Slovenija obvezani izvršiti arbitražno razsodbo, tako v 
skladu z mednarodnim pravom kot tudi v skladu s pravom EU (spoštovanje načela lojalnega 
sodelovanja). 
 
Brezplačna pravna pomoč 
 
Državno odvetništvo v Kopru (19. člen Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne 
razsodbe arbitražnega sodišča) zagotavlja brezplačno svetovanja in zastopanja državljanov 
Republike Slovenije v zvezi z ureditvijo lastninskopravnih razmerij na nepremičninah. Rok za 
pooblastitev Državnega odvetništva Republike Slovenije s strani upravičenih oseb (in koriščenje 
tega upravičenja) je potekel 31. 12. 2019. Na podlagi prejetih pooblastil je bila v letu 2019 za 
opravljanje posameznih procesnih dejanj pred hrvaškimi sodišči izbrana in pooblaščena 
odvetniška pisarna iz Umaga, ki upravičence zastopa pri urejanju njihovih pravic pri vpisih v 
hrvaško zemljiško knjigo in v primeru spora pred hrvaškimi sodišči. 
 
Vlada je sprejela tudi uredbo, ki omogoča zagotavljanje pravne pomoči ribičem, zoper katere 
Republika Hrvaška vodi postopke zaradi izvajanja ribolova na zanjo »spornem« območju. 
Glede na razpoložljive podatke je bilo proti slovenskim ribičem vloženih 913 postopkov, od tega 
712 postopkov s strani hrvaške policije in 271 postopkov s strani hrvaške ribiške inšpekcije. Za 
opravljanje pravne pomoči ribičem je bilo do sedaj izplačano skupaj 190.954 evrov, nadaljnja 
ocena teh stroškov ni mogoča. 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je od uveljavitve 
sodbe arbitražnega sodišča dalje opravljal nadzor na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Do 



 

 7 

25. 2. 2020 je obravnaval 1.965 primerov kršitev, tj. izvajanja ribolova hrvaških ribičev v 
slovenskem morju. O vseh primerih je bila obveščena Republika Hrvaška in tudi Komisija 
Evropske unije. Izdanih je bilo 190 plačilnih nalogov in 122 odločb brez obrazložitve ter 103 
odločbe z obrazložitvijo. Na vse plačilne naloge in odločbe je odvetnik hrvaških ribičev vložil 
zahtevo za sodno varstvo. Odločeno je že bilo v 110 primerih, v katerih je sodišče potrdilo 
ukrepe ribiške inšpekcije. Prav tako odvetnik hrvaških ribičev ni uspel z zahtevo za varstvo 
zakonitosti, saj se Vrhovno sodišče ni odločilo zanjo in je s tem prav tako potrdilo ukrepe ribiške 
inšpekcije. Na pristojno sodišče je bilo v izterjavo podanih 40 zadev. 
 
Posodabljanje kart, nastavitev zemljiške knjige, sofinanciranje prometnih povezav 
 
Pristojne institucije od razglasitve arbitražne odločbe dalje posodabljajo pomorske karte, 
vojaške topografske karte ter kartografske podlage, Slovenija pa si za implementacijo arbitražne 
razsodbe prizadeva tudi  s predlogom Hrvaški, da bi ustanovili skupne organe za izvršitev 
arbitražne razsodbe za izvedbo demarkacije meje. Prvi predlog je bil podan že ob izteku 
šestmesečnega roka za njeno uveljavitev 29. decembra  2017, marca in novembra 2019 pa je 
bil po diplomatski poti predlog ponovljen, vendar se Hrvaška nanj doslej ni odzvala.  
 
Pristojna okrajna sodišča intenzivno delajo na nastavitvi in dopolnitvi zemljiške knjige, na 
področju prometne infrastrukture pa so se aktivno urejala vprašanja, povezana s financiranjem 
oziroma sofinanciranjem dostopnih cest do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji z 
Republiko Hrvaško. Enemu vlagatelju je bila dodeljena finančna spodbuda v obliki državne 
pomoči po pravilu »de minimis«, izvajajo pa se tudi aktivnosti v zvezi z izgradnjo nadomestnega 
nogometnega igrišča v naselju Kapca.  
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 
 
 
Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo 
zmanjšala stroške občin, za obdobje avgust–december 2019 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb 
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019. 
 
Vlada je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno skupino za pripravo predlogov 
sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (delovna skupina) in imenovala člane in 
namestnike delovne skupine. Ustanovitev delovne skupine je bila posledica zaveze vlade z 
novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini 
povprečnine za leto 2019. Takrat se je Vlada zavezala, da bo skupaj s predstavniki 
reprezentativnih združenj občin ustanovila posebno delovno telo, ki naj bi v šestih mesecih 
preučilo možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz 
njihovih zakonsko določenih nalog.  
 
Od skupno 61 zakonov je delovna skupina na svoji 3. seji dne 18. 6. 2019 predlaga spremembo 
26 zakonov, s katerimi bodo zmanjšani stroški občin, odpravljene administrativne ovire ali 
povečani njihovi prihodki. Skupno 26 zakonov je bilo razdeljenih v tri skupine, odvisno od tega, 
ali naj bi bili  spremenjeni v letu 2019 ali naknadno. V prvo skupino (A) so bili uvrščeni predpisi, 
s spremembo katerih bi bila vsebina nalog in pristojnosti usklajena z ustavno določbo, ki 
opredeljuje občinske pristojnosti in naloge. V drugo skupino (B) sodijo predpisi, ki določajo 
naloge in pristojnosti občin, katerih priprave so se začele že v letu 2019 in je predlagatelj v fazi 
medresorskega usklajevanja. V tretjo skupino (C) pa so bili uvrščeni predpisi, ki po odločitvi 
pristojnega ministrstva zahtevajo večje sistemske spremembe ali celo povsem nove predpise. 
Zato bodo te rešitve pripravljene kasneje, terminski načrt pa je odvisen od politične uskladitve 
temeljnih konceptualnih rešitev.  
 
Seznam predpisov v skupinah B in C se je od prvotnega načrta iz julija 2019 nekoliko 
spremenil, saj so pristojna ministrstva že uspela pripraviti osnutke besedil predpisov in jih 
posredovati v javno obravnavo. Tak primer so Stanovanjski zakon (SZ), Zakon o urejanju 
prostora (ZUreP-2) in Zakon o zaščiti živali (ZZZiv). 
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Vlada je v decembru 2019 predlagala Državnemu zboru RS v sprejem Zakon o finančni 
razbremenitvi občin. Predlog tega poročila je delovna skupina obravnavala in sprejela na svoji 
4. seji 5. 2. 2020. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada seznanjena z zadnjim četrtletnim poročilom SDH za leto 2019 
 
Vlada se je seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o 
upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2019. 
 
Zakon o Slovenskem državnem holdingu določa, da mora Slovenski državni holding o 
upravljanju kapitalskih naložb četrtletno poročati vladi in poročilo poslati v vednost Komisiji 
Državnega zbora za nadzor javnih financ. Vlada se je na današnji seji seznanila z zadnjim 
četrtletnim poročilom za leto 2019. 
 
SDH v poročilu med drugim navaja, da je po predhodnem soglasju nadzornega sveta z Novo 
KBM podpisal pogodbo o prodaji in nakupu 100 % lastniškega deleža družbe Abanka. V 
zadnjem četrtletju so bile v teku aktivnosti za izpolnitev pogodbeno dogovorjenih odložnih 
pogojev. SDH je v poročilu izrazil pričakovanje, da bo zaključek transakcije, na podlagi katerega 
bo država prejela kupnino v višini 444 milijonov evrov izveden v prvem četrtletju 2020 (opomba: 
Republika Slovenija je kupnino od prodaje Abanke prejela 5. februarja 2020). 
 
V zadnjem četrtletju leta 2019 je SDH izvedel tudi prodajo manjših kapitalskih naložb, ki jih je 
Republika Slovenija pridobila iz naslova zakona o dedovanju.  
 
V poročilu je navedeno tudi, da je SDH kot kupec v imenu in za račun države, v skladu z Letnim 
načrtom upravljanja 2019 za družbo Petrol in Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za 
krepitev stabilnosti bank, uveljavil predkupno pravico za 15.000 delnic družbe Petrol, ki so bile v 
lasti Družbe za upravljanje terjatev bank. Republika Slovenija ima po izvedeni transakciji v lasti 
225.699 delnic, kar predstavlja 10,82 % lastniški delež Petrola. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020  
v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 
2014 do konca decembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev 
črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru RS. 
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 
2019 izvedenih za 2,64 milijarde evrov programov oz. javnih razpisov, kar predstavlja 86 
odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Po izvedenih javnih razpisih posameznih 
ministrstev se je do konca decembra na terenu izvajalo že za 2,16 milijarde evrov oziroma 70 
odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa 
je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 1,1 milijarde evrov, kar je 36 odstotkov 
razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca decembra 2019 Evropski komisiji posredovala za 
1,04 milijarde evrov zahtevkov za plačila oz. 34 odstotkov razpoložljivih sredstev..  
 
Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih 
sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK) zadovoljivo, še naprej pa je treba posebno pozornost usmerjati v fazo izplačil iz 
proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje projektov in programov na terenu, da bodo 
lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na 
ministrstvih. 
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Večina aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se 
izvaja po predvideni časovnici.  
 
V preteklem letu je posebej izpostavljen napredek na področju optimizacije delovanja 
informacijskega sistem za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki ga je na začetku 
leta 2020 potrdila tudi Evropska komisija. S tem je tudi umaknila napoved iz julija 2019 glede 
morebitne začasne zaustavitve plačil. 
 
Napredek je opazen tudi na področju finančnih instrumentov. Do konca 2019 so finančni 
posredniki s končnim prejemniki sklenili 1.920 pogodb v vrednosti 82,1 milijon evrov sredstev, 
od tega 51,3 milijona evrov  sredstev iz Sklada skladov. 
 
Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
 
 
Zaključek postopka v zadevi Republika Slovenija proti Republiki Hrvaški 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o zaključku postopka v zadevi C-457/18, Republika Slovenija 
proti Republiki Hrvaški v skladu s členom 259 Pogodbe o delovanju Evropske unije pred 
Sodiščem Evropske unije. 
 
Arbitražna razsodba predstavlja dokončno in zavezujočo rešitev spora o meji med državama. 
Republika Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava in nadaljuje s kršitvami meje in 
poseganjem na državno ozemlje Republike Slovenije. Slednja je zato na Sodišče Evropske 
unije vložila tožbo zoper Republiko Hrvaško v skladu s členom 259 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zaradi neizpolnjevanja obveznosti.  
 
Sodišče Evropske unije je odločilo, da ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe in hkrati 
potrdilo, da obstaja obveznost izvršitve arbitražne razsodbe za obe državi.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Mnenje o ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku 
 
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o ustavnosti drugega odstavka 129.a člena 
Zakona o kazenskem postopku.  
 
Ustavno sodišče se je v postopku odločanja o konkretni ustavni pritožbi odločilo, da začne 
presojo ustavnosti drugega odstavka 129.a člena ZKP kolikor določa petnajstdnevni rok za 
vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti 
sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe, in sicer zlasti z vidika skladnosti z načelom 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Vrhovno sodišče je namreč v 
konkretnem primeru predlog za hišni zapor po izteku petnajstdnevnega roka zavrglo kot 
prepozen, po drugi strani pa je mogoče predlog za t.i. vikend zapor po 12. členu ZIKS-1 vložiti 
tudi kasneje, torej med prestajanjem zaporne kazni.  
 
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je drugačna ureditev možnosti (oziroma časovnega 
okvira) pretvorbe zaporne kazni v vikend zapor oziroma v hišni zapor utemeljena na razlikah v 
časovnem razponu oziroma naravi kaznivih dejanj ter v namenu, pogojih in okoliščinah 
posameznega ukrepa. 
Kolikor pa bi Ustavno sodišče Republike Slovenije ocenilo, da 14. člen Ustave zahteva enak 
časovni okvir predlaganja spremembe tako za vikend zapor kot tudi za hišni zapor, bi moralo po 
mnenju Vlade Republike Slovenije zaključiti, da obstaja pravna praznina v ZIKS-1 in ne, da je 
petnajstdnevni rok v 129.a členu ZKP prekratek.  
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
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Slovenija bo polnopravna članica v Evropski raziskovalni infrastrukturi za tehnologije za 
slikanje na področju bioloških in biomedicinskih ved 
 
Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem sodelovanju Republike 
Slovenije v Evropski raziskovalni infrastrukturi za tehnologije za slikanje na področju bioloških in 
biomedicinskih ved – Konzorciju evropske raziskovalne infrastrukture Euro BioImaging (Euro-
BioImaging ERIC). Sklenila je, da bo v njej sodelovala kot polnopravna članica. Zato je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pooblastila, da izvede vse potrebne postopke za 
včlanitev v Euro-BioImaging ERIC in njegovo izvajanje. 
 
Mednarodna raziskovalna infrastruktura iz Roadmapa ESFRI »Evropska raziskovalna 
infrastruktura za tehnologije za slikanje na področju bioloških in biomedicinskih ved« povezuje 
tehnologije na področju biološkega, biomolekularnega in medicinskega slikanja. Projekt Euro-
BioImaging zagotavlja obsežen odprt dostop za fizične uporabnike s področja ved o življenju do 
najsodobnejših slikovnih tehnologij. Ponuja slikovno podatkovno podporo in usposabljanje za 
uporabnike in ponudnike infrastrukture ter stalno vrednoti in vključuje nove slikovne tehnologije, 
da bi tako zagotavljal trajnost vrhunskih storitev.  
 
Euro-BioImaging bo omogočil znanstvenikom iz ved o življenju, ki delujejo v akademski sferi, 
zdravstveni oskrbi ali v industriji, dostop do širšega niza prepotrebnih naprednih slikovnih 
tehnologij in znanja ter tudi premoščanje od bazičnih bioloških do medicinskih in kliničnih 
raziskav. Omogočen bo nov in hitrejši razvoj zdravil, kar bo vodilo do boljše diagnostike, 
zdravljenja in preprečevanja bolezni, za evropske znanstvenike pa bo zagotavljal temeljno 
slikovno infrastrukturo, da bodo lahko razvijali inovativne rešitve za druge velike globalne izzive, 
kot so varnost hrane, bio-ekonomija, vključujoča in inovativna družba in drugo. 
 
Vključitev Slovenije v Euro-BioImaging bo omogočila predvsem boljšo uporabo naših podatkov 
in lažji dostop našim raziskovalcem do tujih slikovnih in podatkovnih zbirk in arhivov. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada sprejela sklep o pomoči Grčiji zaradi povečanega migracijskega toka 
 
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji danes, 5. marca, sprejela odločitev, da bomo 
Republiki Grčiji na podlagi prošnje prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite ob 
povečanem migracijskem toku poslali materialno pomoč v obliki pelerin za enkratno uporabo, 
gumijastih škornjev, odej ter spalnih vreč. Ocenjena vrednost pomoči, skupaj s prevozom, 
znaša 242.300 evrov. Sklep bo izvršila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
Hkrati je Vlada sklenila, da se pravice porabe za prevoz in nadomestitev navedenih sredstev 
zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2020 na podlagi Zakona o javnih 
financah. 
 
Grčija se sooča s povečanim število migrantov na svoji vzhodni meji s Turčijo in morski meji, ki 
želijo vstopiti v državo. Zaradi povečanega števila migrantov, ki želijo vstopiti v državo, so 
pristojni organi Grčije prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje 
nujnega odziva 2. marca zaprosili za mednarodno pomoč v materialu s področja zdravstva, 
mobilnosti, sanitarij, zavetišč in drugih neživilskih izdelkov.  
 
Ob velikem povečanju števila poskusov vstopa migrantov v to državo grške oblasti ocenjujejo, 
da lahko v bližnji prihodnosti pride do oteženih humanitarnih pogojev. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Republika Slovenija bo kandidirala za članstvo v Administrativnem svetu Mednarodnega 
urada za delo 
 
Vlada je sprejela Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Administrativnem 
svetu Mednarodnega urada za delo za obdobje junij 2020–junij 2023. Vlada je pooblastila 
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Ministrstvo za zunanje zadeve, da kandidaturo najavi v ustreznih forumih in izvede potrebne 
aktivnosti za pridobivanje podpore kandidaturi. 
 
Republika Slovenija kandidira za sedež v Administrativnem svetu Mednarodnega urada za delo 
(AS), ki predstavlja izvršni organ Mednarodne organizacije dela (MOD). Volitve bodo potekale 
tekom letošnjega, 109., zasedanja Mednarodne konference dela (MKD), ki bo v Ženevi med 25. 
majem in 5. junijem 2020.  
 
AS predstavlja izvršni organ MOD, njegova sestava je tripartitna. Sestaja se trikrat letno ter 
sprejema odločitve glede politik MOD, odloča o dnevnem redu MKD ter o osnutku programa in 
proračuna. V njegovi pristojnosti je tudi izvolitev generalnega direktorja Mednarodnega urada za 
delo. Skladno z ustaljeno prakso AS običajno sprejema odločitve soglasno. Glasovanja so 
redka, razen ko slednje izrecno določa Poslovnik AS. 
 
RS je zavezana vrednotam MOD ter aktivno podpira njeno poslanstvo, zato bi članstvo RS v AS 
nedvomno doprineslo k ciljem organizacije. Zavezanost RS načelom MOD med drugim odraža 
veliko število ratificiranih konvencij MOD (med katerimi so prav vse temeljne in prioritetne) ter 
njihovo vestno izpolnjevanje. Članstvo RS v AS pa bi hkrati pomenilo tudi priložnost za še 
aktivnejšo in vidnejšo vlogo RS znotraj MOD ter možnost sodelovanja pri oblikovanju globalne 
politike na področju dela in socialnih zadev. Zadevno mandatno obdobje sovpada tudi z 
obdobjem, ko RS predseduje Svetu Evropske unije,  kar bi zaradi celovite seznanjenosti z 
zadevami MOD ter možnosti sooblikovanja vsebinskih smernic, politik in agende MOD, RS 
omogočilo lažje in bolj temeljito opravljanje nalog kot predsedujoče Svetu EU.  
 
Kandidatura RS za sedež v AS ni povezana z dodatnimi stroški. V primeru članstva RS v AS bo 
treba redno zagotoviti udeležbo predstavnika(-ov) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti  na sejah AS. Stroške udeležbe bo krilo MDDSZ.   
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini 
 
Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je v Državni zbor 
predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Vlada predloga 
novele zakona ne podpira in meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
Skupina poslank in poslancev predlaga zvišanje dodatne splošne dohodninske olajšave s 3500 
evrov na 4826 evrov, torej na višino, ki je enaka višini denarne socialne pomoči.  Predlagatelji 
ocenjujejo, da bo predlagano zvišanje splošne olajšave pomenilo izpad prihodkov v državnem 
proračunu v višini okoli 190 milijonov evrov, vendar bo po njihovi oceni dejanski izpad prihodkov 
bistveno manjši ali ga sploh ne bo, saj se bo zvišanje neto plač delavcev prelilo v potrošnjo in s 
tem v povečane prihodke iz naslova davka na dodano vrednost. 
 
Vlada se strinja s predlagatelji, da ugodnosti za posameznika oziroma družine ne predstavljajo 
samo transferji iz državnega proračuna temveč tudi davčne ugodnosti, v obliki davčnih olajšav, 
oprostitev dohodnine in drugih oblikah ugodnosti. Davčne ugodnosti v načelu predstavljajo 
podporo določenim drugim politikam, kot je npr. socialni, gospodarski, družinski in drugim 
politikam, zato je treba tovrstne davčne ukrepe vedno obravnavati z ukrepi na področju drugih 
politik. Te ugodnosti se načeloma oblikujejo, kot posebne davčne obravnave za določene 
skupine zavezancev ali za določene vrste dohodkov, z odstopom od osnovnega s istema. Vlada 
poudarja, da država že danes preko različnih davčnih ugodnosti v okviru dohodnine pobere 
skupaj za okoli 900 milijonov evrov manj dohodnine.  
 
Vlada pojasnjuje, da je v Sloveniji sistem obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb zasnovan tako, 
da so načeloma socialno varstveni dohodki, ki se prejemajo kot transferji iz državnega 
proračuna, ali imajo socialno varstveno naravo, oproščeni dohodnine. Z vidika podpore 
socialnim ciljem pa je uvedena tudi splošna olajšava, še posebej pa ima tovrstno naravo 
dodatna splošna olajšava, s katero se zavezancem z obdavčljivimi dohodki zagotavlja višja 
skupna splošna olajšava v odvisnosti od skupnega dohodka posameznika. S tem se 
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razbremenjuje predvsem zavezance v nižjih dohodkovnih razredih in do določene mere 
učinkuje na pripravljenost za vključitev na trg dela, predvsem za zavezance v nižjih 
dohodkovnih razredih, ki so tudi prejemniki najvišjih socialnih transferjev. Tako oblikovanemu 
sistemu pa sledi tudi določitev lestvice za odmero dohodnine ter davčnih stopenj, ki skupaj z 
davčno osnovo, davčnimi olajšavami oziroma ugodnostmi, na eni strani definirajo davčno 
obveznost posameznega davčnega zavezanca ter na drugi strani prihodke državnega 
proračuna. Vsak poseg v posamezni element tega sistema mora biti zato premišljen ter 
uravnotežen z vseh navedenih vidikov, tudi z vidika vplivanja na obnašanje posameznika.   
 
Vlada se zaveda, da je za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter ustreznih razmerij na 
trgu dela pomembna tudi obdavčitev. S tem ciljem v mislih si je kot eno izmed prioritetnih nalog 
v letu 2019 naložila tudi prestrukturiranje davčnih bremen v smeri razbremenitve dela. Tako je 
vlada kot prvega izmed načrtovanih ukrepov, da se razbremeni obdavčitev dohodkov iz dela in 
tako poveča razpoložljivi dohodek delavcev, predlagala, da se že za leto 2019 plačila 
dohodnine oprosti regres za letni dopust, nadaljevala pa s predlogom nadaljnjega 
razbremenjevanja dohodkov z dela. Navedeni ukrepi sprejeti v letu 2019 predstavljajo 
razbremenitev dohodkov iz dela za zaposlenega s povprečno plačo in regresom v višini 
povprečne plače v višini 477 evrov, medtem ko je razbremenitev prejemnika z minimalno plačo 
okoli 381 evrov. Oba ukrepa sta znižala prihodke državnega proračuna v višini okoli 230 
milijonov evrov. 
 
Vlada se zaveda pomena sistema socialnih transferjev kot tudi davčnega sistema za obnašanje 
posameznikov na trgu dela oziroma za vstopanje na trga dela, vendar meni, da samo s 
parcialnimi spremembami na davčnem področju, kot je ta predlog novele zakona, na ravnanje 
posameznikov, na katerih temelji predlog predlagateljev, ni možno vplivati. Vlada zato predloga 
novele ne podpira. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada potrdila vmesno poročilo o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest 
državne uprave in predlog spremembe Zagonskega elaborata strateškega razvojnega 
projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave  
 
Vlada se je seznanila z Vmesnim poročilom o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih 
mest državne uprave. 

 
V obdobju od zadnje obravnave vmesnega poročila o projektu P11 na seji vlade (13.6.2019) je 
bila realizirana večina aktivnosti in vladnih sklepov, med katerimi je najpomembnejši operativno 
delovanje osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI od 1. 7. 2019 dalje.  
 
Nekateri državni organi vsebin in področij še niso v celoti prenesli na GOV.SI, prav tako bodo 
nekatera spletna mesta vključena na GOV.SI v naslednjem koraku, kot je bilo predvideno. 
 
GOV.SI ima na mesec povprečno 900.000 obiskov in 3 milijone ogledov strani.  
 
Najbolj obiskane so: 

 predstavitvene vsebine o organih državne uprave (38 %),  
 zbirke (30 %),  
 vsebinski sklopi (16 %) in 
 novice (6%). 

 
10 najbolj obiskanih tem na GOV.SI je: 

 Plačni sistem,  
 Cene naftnih derivatov, 
 Denarna socialna pomoč, 
 Državni prazniki in dela prosti dnevi, 
 Šolski koledar za osnovne šole, 
 Minimalna plača, 
 Otroški dodatek, 
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 Državne štipendije, 
 Znižano plačilo vrtca, 
 Pravice ob rojstvu otroka. 

 
Zaradi številčnosti obstoječih spletnih mest, ki se prenašajo na GOV.SI, obsežnosti vsebin, 
predvidenih za prenos, ter zaradi raznolikosti strukture vsebin, prenosa vsebin teh spletnih mest 
ne bo mogoče v celoti izvesti do 12. marca 2020, kot je bilo prvotno predvideno, ampak je 
predlagan nov ciljni datum zaključka projekta, 21. november 2021.   
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Odgovor Državnemu svetu Republike Slovenije glede ureditve področja lastništva 
kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč 
 
Državni svet Republike Slovenije je Vladi Republike Slovenije predlagal, naj prouči in odgovori 
na vprašanje, ali Vlada Republike Slovenije načrtuje celovito ureditev področja lastništva 
kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč, kdaj in na kakšen 
način? 
 
Kategorizirane občinske oziroma državne ceste sodijo med stvarno premoženje občin oziroma 
države, konkretno med nepremično premoženje občin oziroma države, upravljanje tega 
premoženja pa urejata Zakon o  stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in Zakon o  cestah, določena vprašanja evidentiranja občinskih oziroma državnih cest 
v uradnih nepremičninskih evidencah pa tudi Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč 
javne železniške in javne cestne infrastrukture. Navedeni zakoni zavezujejo upravljavce 
nepremičnega premoženja, da poskrbijo za pravno in dejansko urejenost ter pravilno 
evidentiranost tega premoženja v uradnih nepremičninskih evidencah.  
 
Evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v matični evidenci pri Direkciji 
Republike Slovenije za infrastrukturo je v teku, v Zemljiškem katastru pri Geodetski upravi 
Republike Slovenije pa bodo prvi uradni podatki o pripadajočih zemljiščih kategoriziranih 
občinskih in državnih cest skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin evidentirani in v 
javnem vpogledu javno dostopni od 1. aprila 2020 dalje. Na podlagi teh podatkov bo mogoče 
natančno ugotoviti obseg in težo problema nepopolnih in pravno neurejenih podatkov (meje in 
lastništvo zemljiških parcel), načrtovati uskladitev in ureditev teh podatkov (meje zemljiških 
parcel) z dejanskim stanjem v naravi ter urejati lastništvo in status pripadajočih zemljišč javne 
cestne infrastrukture. 
 
V skladu s četrtim odstavkom 199. člena Zakona o urejanju prostora lahko lastnik zemljišča, po 
katerem poteka javna cestna infrastruktura, sam vloži zahtevo za razlastitev, če ima zaradi že 
zgrajenih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, če pristojni upravljavec 
infrastrukture (razlastitveni upravičenec) v 30 dneh od njegovega poziva na ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja tega pogodbeno ne uredi. Zahteva v tem primeru vsebuje seznam 
nepremičnin, opis dejanskega stanja, izvleček iz ustreznega prostorskega akta in poziv k 
ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, ki je bil poslan razlastitvenemu upravičencu. Ustrezno 
cenitev nepremičnin in morebiten načrt ter izvedbo parcelacije upravni organ s sklepom naloži 
razlastitvenemu upravičencu. 
 
Na podlagi navedenega vlada meni, da so vzpostavljeni vsi pravno sistemski pogoji za ureditev 
lastništva javnih cest.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Odgovor na poslansko pobudo Anje Bah Žibert v zvezi s prodajo protokolarnih daril in 
daril ob posebnih priložnostih za humanitarne namene 
 
Vlada je danes na dopisni seji sprejela predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert 
v zvezi s prodajo protokolarnih daril in daril ob posebnih priložnostih za humanitarne namene.  
 
Področje omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju je urejeno v 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU), 
Pravilniku o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Pravilnik) in 
Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uredba). Vsi 
zgoraj navedeni akti določajo pravila, kdaj funkcionar oziroma javni uslužbenec lahko sprejme 
darilo oziroma kdaj ga mora zavrniti, prav tako pa tudi kdaj lahko darilo obdrži oziroma kdaj 
darilo postane last Republike Slovenije ali organizacije javnega sektorja. Potem, ko darilo preide 
v last Republike Slovenije ali subjekta javnega sektorja (npr. državnega organa, lokalne 
skupnosti ipd.) se z darilom načeloma ravna kot z drugim stvarnim premoženjem, skladno z 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).  
 
Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev 
v zvezi s sprejemanjem daril, v katerem skladno z zgoraj citirano določbo ZIntPK določa način 
razpolaganja z darilom, ki je postalo last države oziroma lokalne skupnosti. Če se po prejemu 
priložnostnega darila, ki je postalo last države oziroma lokalne skupnosti, ugotovi, da glede na 
svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo, se darilo odstopi organizaciji, ki je 
pooblaščena za proizvodnjo ali promet s takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji. O predaji 
darila je organ dolžan pridobiti potrdilo s strani prejemnika darila in ga vložiti v seznam daril. 
 
V zvezi s poslansko pobudo glede prodaje protokolarnih daril in daril, prejetih za posebne 
priložnosti za humanitarne namene vlada sporoča, da veljavna zakonodaja za darila, ki jih 
prejmejo funkcionarji in organi javnega sektorja že omogoča prodajo daril ali oddajo daril 
humanitarni organizaciji. Odločitev o načinu razpolaganja zakon in podzakonski akt nalagata 
predstojniku ali namestniku organizacije, ki je darilo prejela, pri tem pa je treba vsekakor 
upoštevati tudi okoliščine prejema darila, da bo odločitev o razpolaganju z njim primerna. 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Mojca Pršina še naprej vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za socialne zadeve 
 
Vlada je Mojco Pršina z dnem 9. 3. 2020 imenovala na položaj vršilke dolžnosti generalne 
direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem 
postopku, vendar največ za šest mesecev. 
 
Mojca Pršina je bila z odločbo Vlade Republike Slovenije dnem 9. 9. 2019 imenovana na 
položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice v  Direktoratu za socialne zadeve v Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer do imenovanja generalnega 
direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Javni natečaj 
za imenovanje generalnega direktorja do izteka navedenega obdobja predvidoma ne bo 
zaključen, zato je za nemoteno delo direktorata potrebno ponovno imenovati vršilca dolžnosti. 
 
Ministrica je ugotovila, da Mojca Pršina izpolnjuje vse predpisane pogoje, na podlagi česar je 
predlagala Vladi Republike Slovenije, da se jo ponovno imenuje  za vršilko dolžnosti generalne 
direktorice v  Direktoratu za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, in sicer do imenovanja generalnega direktorja v Direktoratu za socialne zadeve 
v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po opravljenem natečajnem 
postopku, vendar največ za šest mesecev. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
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Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Vlada je z dnem 13. 3. 2020 imenovala Danila Antona Ranca, za vršilca dolžnosti generalnega 
direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svojo 
dolžnost bo opravljal do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo po 
opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 13. 3. 2020 do 
najdlje 12. 9. 2020. 
 
Zaradi poteka 6 mesečnega mandata vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 
lesarstvo in zaradi zagotovitve nemotenega dela direktorata je minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo predlagal Vladi Republike Slovenije, da  ponovno imenuje Danila Antona Ranca za 
vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za notranji trg v 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Vlada je z dnem 6. 3. 2020 imenovala mag. Karlo Pinter, za vršilko dolžnosti generalne 
direktorice Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svojo 
dolžnost bo opravljala do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za notranji trg po 
opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 6. 3. 2020 do 
najdlje 5. 9. 2020. 
 
Zaradi poteka 6 mesečnega mandata vršilki dolžnosti generalne direktorice Direktorata za 
notranji trg in zaradi zagotovitve nemotenega dela direktorata je minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo predlagal Vladi Republike Slovenije, da  ponovno imenuje mag. Karlo Pinter za 
vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za notranji trg.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije 
 
Vlada je dne 19.12.2019 sprejela sklep, s katerim  je imenovala nacionalnega koordinatorja za 
preprečevanje radikalizacije. Določila je tudi, da mora Urad Vlade Republike Slovenije za 
oskrbo in integracijo migrantov v roku treh mesecev Vladi Republike Slovenije  predlagati 
ustanovitev, sestavo in naloge medresorske delovne skupine, ki bo nudila  strokovno podporo 
delu koordinatorja za preprečevanje radikalizacije.  
 
Področje preprečevanja radikalizacije zahteva medresorski pristop, zato člane omenjene 
skupine sestavljajo predstavniki enajstih različnih resorjev. Delovna skupina bo nudila strokovno 
pomoč omenjenemu nacionalnemu koordinatorju pri pripravi akcijskega načrta, ki ga določa 
Nacionalna strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, spremljala in 
ocenjevala bo stanje na področju preprečevanja radikalizacije na ravni Evropske unije ter redno 
obveščala koordinatorja o zaznanih novih oblikah in nacionalnih izkušnjah s področja 
preprečevanja radikalizacije.  
 
Vir: Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov 
 
 
Prenos zemljišča v last Občine Zagorje ob Savi  
 
Vlada  je sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 1067,  na k.o. Potoška 
vas, in sicer iz lastniške pravice Republike Slovenije v last Občine Zagorje ob Savi. 
 
Zakon o vodah določa, da če je na zemljišču, glede katerega je bila izdana odločba o 
prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra, zgrajen objekt lokalne javne 
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infrastrukture, pa zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno, lahko ministrstvo ali lokalna skupnost 
predlaga, da vlada s pogodbo o brezplačnem prenosu tako zemljišče prenese v last lokalne 
skupnosti na območju, kjer je zgrajen objekt lokalne javne infrastrukture.  
 
Za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice je vlada pooblastila direktorja 
Direkcije Republike Slovenije za vode. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 


