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78. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 10. 3. 2016 – Vlada RS je na svoji 78. redni seji med drugim sprejela načrt izvedbe 
premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav, Strategijo 
razvoja informacijske družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020, Načrt razvoja 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Predlog resolucije o nacionalnem 
programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025. Vlada 
RS se je tudi seznanila z informacijo o pripravi pilotnih projektov po Akcijskem načrtu Resolucije 
o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025 ter sprejela odgovor v zvezi s problematiko 
financiranja občin in ga bo posredovala Komisiji DZ za nadzor javnih financ. 
 
Načrt izvedbe premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav 
 
Na podlagi sklepa Sveta EU 2015/1523 in sklepa Sveta EU 2015/1601 bo Slovenija: 
- premestila 567 oseb iz Italije in Grčije (ali druge države članice, ki bi bila izpostavljena hudemu pritisku 
na nacionalni migracijski in azilni sistem) (relokacija) in  
- preselila 20 oseb iz tretjih držav (resettlement).  
Končno število oseb bo verjetno višje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o 
številu premeščenih oseb. 
 
V okviru premestitve bo Slovenija sprejela osebe iz držav, za katere po podatkih na ravni EU delež 
ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito med vsemi odločitvami znaša vsaj 75 %. Takšen delež 
imajo Sirija, Eritreja, Irak, Centralnoafriška republika, Svazi, Jemen in Bahrajn, zato bodo v Slovenijo 
sprejeti prosilci iz teh držav.  
 
V okviru trajne preselitve so prednostne regije, določene na ravni EU: Severna Afrika, Srednji vzhod in 
države Afriškega roga oziroma regije, kjer so vzpostavljeni evropski Regionalni programi zaščite. Glede 
na navedeno bo Slovenija v okviru trajne preselitve sprejela osebe iz Sirije.  
 
Slovenija bo s premestitvami oseb začela aprila letos. V rednih časovnih presledkih (vsaj vsake tri 
mesece) bo Italiji oziroma Grčiji sporočila število oseb, ki jih je mogoče hitro premestiti. Predvidena 
časovnica prihoda premeščenih oseb: 

 
Vseh 20 oseb, ki bodo trajno preseljene, bodo k nam prišle v letošnjem letu. 
 

Premestitev iz Italije in Grčije (relokacija) 
V Italiji oziroma Grčiji se opravi postopek registracije, odvzema prstnih odtisov in vnosa podatkov v 
Dublinet in Eurodac. Od tam tudi sporočijo, da so kandidati na voljo. Zavrnitev je možna zgolj v primeru 
obstoja utemeljenih razlogov, da se osebo šteje kot grožnjo za nacionalno varnost ali za javni red ali da 
obstajajo izključitveni razlogi. Slovenija na podlagi prejetih in proučenih podatkov Italiji oziroma Grčiji 
pošlje sporočilo o sprejetju/zavrnitvi za vsakega prosilca posebej.  
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Po prihodu v Slovenijo bodo osebe nameščene v azilni dom, kjer bodo imele zagotovljeno nastanitev in 
oskrbo, hkrati bo izveden postopek mednarodne zaščite. Prosilcem je zagotovljena osnovna oskrba, 
spremljanje postopka v jeziku, ki ga razumejo, brezplačna pravna pomoč v postopku pred Upravnim in 
Vrhovnim sodiščem, in sicer s pomočjo enega svetovalca za begunce, nujno zdravljenje, izobraževanje, 
žepnina in pravica do dela in zaposlovanja. Prosilcem je v fazi odločanja ob izpolnjevanju pogojev 
omogočeno tudi bivanje na zasebnem naslovu.  
 
Po pridobitvi statusa mednarodne zaščite bodo osebe nameščene v integracijsko hišo (trenutno imamo 
dve, eno v Ljubljani in eno v Mariboru) za največ 15 mesecev, po poteku tega obdobja se osebe 
nastanijo na zasebnem naslovu, pri čemer so za dve leti po izselitvi iz integracijske hiše upravičene še 
do izplačila denarnega nadomestila za zasebno nastanitev (trenutno 288,81 evrov za eno osebo). Prve 
tri mesece (uvajalno obdobje) bodo vključene v orientacijski program (seznanjanje z načinom življenja, 
institucijami v RS, osnove slovenskega jezika, praktična raba jezika, uvajanje v samostojno življenje), ki 
ga bo izvajala z javnim razpisom izbrana organizacija – postopek javnega razpisa za izvajalca programa 
je v zaključni fazi. Po poteku uvajalnega obdobja jim bo nudena pomoč pri iskanju zasebne nastanitve, 
učenje slovenskega jezika, učna pomoč in pomoč svetovalca za integracijo. 
 

Trajna preselitev (resettlement) 
Slovenija status begunca prizna osebam, ki prebivajo v tretji državi in izpolnjujejo pogoje za priznanje 
statusa. V postopku odločanja se upošteva poročilo, ki ga za vsako osebo pripravi uradna oseba 
pristojnega organa oziroma Visoki komisariat v tretji državi, iz katere bodo osebe trajno preseljene. 
 
Po prihodu v Slovenijo bodo osebe z že priznanim statusom v tretji državi nastanjene v ustrezno obliko 
nastanitve. Glede na relativno majhno število sprejetih oseb v okviru projekta trajne preselitve, s 
katerimi še nimamo izkušenj, smo pripravili poseben projekt vključevanja. Namen projekta je zagotoviti 
nastanitev, orientacijski program in pomoč pri vključevanju, ki ga bo izvajal na javnem razpisu izbran 
izvajalec. 
 
Za namen izvedbe načrta bodo porabljena tako proračunska sredstva kot sredstva Sklada za azil, 
migracije in vključevanje. Za izvedbo projektov bodo porabljena sredstva Sklada za azil, migracije in 
vključevanje v višini 75 % in sredstva državnega proračuna v višini 25 %. 
 
Slovenija bo za vsako premeščeno osebo od Evropske komisije prejela dodatnih 6.000 evrov in za 
vsako trajno preseljeno osebo 10.000 evrov (zanje zaprosimo ob dejanski premestitvi/trajni preselitvi). 
 
Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020  
 
Vlada RS je sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in naložila 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da pri  operaterjih elektronskih komunikacij testira tržni 
interes za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta na način, kot je predviden v Načrtu 
razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Vlada je tudi naložila Ministrstvu za 
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izobraževanje, znanost in šport, da glede na izraženi tržni interes operaterjev elektronskih komunikacij 
pripravi spisek območij, ki so bele lise, s tem spiskom dopolni Načrt razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020 ter o tem seznani Vlado Republike Slovenije. 
 
V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko 
komunikacijske tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in družbenih koristi, kot so med 
drugim razvoj gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta ter enakomeren 
razvoj podeželja in urbanih področij, je strateški cilj do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti 
širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in vsaj 30 Mb/s za 4 % gospodinjstev. 
 
Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020 
 
Gre za krovno strategijo, ki določa ključne strateške razvojne usmeritve in pridružena strateška 
dokumenta Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategijo kibernetske varnosti 
povezuje v enovit strateški razvojni okvir. 
 
Strategija je zaveza za hitrejši razvoj digitalne družbe in izrabo priložnosti, ki jih omogočajo 
informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za splošne gospodarske in družbene koristi. 
Predvideva ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli na področju digitalne družbe: hitrejši razvoj 
digitalnega podjetništva, večjo konkurenčnost IKT industrije, splošno digitalizacijo, razvoj ustrezne 
digitalne infrastrukture, gradnjo širokopasovne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in razvoj 
vključujoče informacijske družbe. Strategija predvideva prednostno investiranje v inovativno podatkovno 
vodeno gospodarstvo in razvoj ter uporabo interneta, v tem okviru pa v raziskave in razvoj interneta 
stvari, tehnologije masovnih podatkov, računalništva v oblaku in mobilnih tehnologij. 
 
Predvideva tudi ustanovitev Slovenske digitalne koalicije, ki bo povezala deležnike razvoja digitalnega 
gospodarstva in oblikovanja digitalnih delovnih mest. V sodelovanju z industrijo, nevladnimi 
organizacijami in drugimi deležniki bodo v njenem okviru izvedeni ukrepi za večje splošno zavedanje o 
pomenu IKT in interneta za razvoj celotne družbe, za boljšo digitalno pismenost, boljše e-veščine 
delovno aktivnih in za večje število usposobljenih IKT strokovnjakov. 
 
Cilj, ki ga strategija zasleduje je, da bo Slovenija s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristila 
razvojne priložnosti IKT in interneta in postala napredna digitalna družba. Postati želi referenčno okolje 
za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij 
 
Informacija o pripravi pilotnih projektov po Akcijskem načrtu Resolucije o Nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015 - 2025 
 
Vlada RS je naložila pristojnim ministrstvom, da v čim krajšem času pristopijo k izvedbi predvidenih 
aktivnosti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo o izvajanju aktivnosti poročal vladi do konca leta. 
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Stanje na nepremičninskem trgu ni v dobrem položaju, zato je treba oblikovati jasne smernice 
stanovanjske politike in nadzorovati politike glavnih akterjev na nepremičninskem trgu. Usmeritev 
stanovanjske politike narekuje Resolucija o NSP 2015-2025. 
 
NSP izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje. Pri opredeljevanju kvalitete stanovanjske gradnje izhaja iz upoštevanja razvojnih trendov v 
načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in 
delovnega okolja. 
 
Za posamezne ciljne skupine prebivalstva je treba zagotoviti dostop do stanovanj različnega tipa, in 
sicer s pomočjo spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbe pilotnih 
projektov ter z usklajenim izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, prostorska, šolska in 
zdravstvena. 
 
S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer 
na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. V novih okvirih bo zagotovljena enakopravna obravnava 
prebivalcev pri reševanju stanovanjskega problema. Hkrati bodo ukrepi usmerjeni v urejenost in 
transparentnost podatkov ter vključevanje zunanjih investitorjev v zagotavljanje stanovanjske oskrbe, 
kar bo posledično prispevalo k razbremenitvi javnih financ. 
 
MOP skupaj s Stanovanjskim skladom RS, glavnim izvajalcem stanovanjske politike, pripravlja 
naslednje pilotne projekte za: 

- zagotovitev ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko 
vprašanje; 

- zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade 
- deljeno lastništvo stanovanja za mlade in mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjsko 

vprašanje; 
- javno službo za najemniško upravljanje; 
- stanovanjske skupnosti za starejše; 
- odkup stanovanja z doživljenjsko rento; 
- shema za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot; 
- shema za zagotavljanje stanovanjskih enot za deložirane posameznike in družine 

 
Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za 
obdobje 2016-2025 
 
Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPROG) in ga posreduje Državnemu zboru 
RS v obravnavo po rednem postopku. 
 
ReNPROG v prvem poglavju na kratko opisuje slovenski jedrski program, pravno formalno opredelitev 
radioaktivnih odpadkov, veljavno zakonodajo in mednarodne pogodbe. V drugem poglavju podaja 
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splošne cilje in načela ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, postopke za zmanjšanje 
nastajanja, vnos/iznos, uvoz/izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, zagotavljanje 
kadrovskih in finančnih virov, financiranje področja, mejnike programa za obdobje 2016 – 2025, pripravo 
programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Sledi obširna analiza stanja v tretjem poglavju za vse 
vrste radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva po posameznih objektih s podatki o trenutnih 
količinah in ocenah prihodnjih količin, vključno z radioaktivnimi odpadki iz razgradnje. Analiza stanja na 
področju raziskav in razvoja obravnava pereče probleme, ki se nanašajo na raziskovanje in razvoj ter na 
izobraževanje in usposabljanje. S tem je povezana tudi raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. V četrtem poglavju so na podlagi analize 
stanja na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ob upoštevanju potreb po 
pravočasnem zagotavljanju pogojev za reševanje problemov, povezanih z njimi, predstavljene strategije 
z ukrepi za dosego ciljev za vse vrste radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva za čas veljavnost 
ReNPROG in tudi za daljše časovno obdobje. Predstavljenih je 12 strategij s konkretnimi ukrepi za 
dosego ciljev za vsako posamezno strategijo in s predlogi tehničnih ukrepov. Določeni so roki, nosilci 
ukrepov in viri financiranja.  
 
Prikazana je ocena stroškov za izvajanje ukrepov za dosego ciljev iz resolucije po posameznih 
področjih nacionalnega programa. Navedeni so okvirni stroški, ki bremenijo državni proračun in Sklad 
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: Sklad za razgradnjo NEK). Za izvedbo celotnega programa je v 
naslednjem desetletnem obdobju treba zagotoviti 185.835.000,00 EUR, in sicer iz dveh glavnih virov 
financiranja: iz Sklada za razgradnjo NEK v vrednosti 145.370.000,00 EUR in iz državnega proračuna v 
vrednosti 36.465.000,00 EUR. V resoluciji pa so ločeno navedena tudi sredstva za raziskave in razvoj v 
vrednosti 4.000.000,00 EUR, ki bodo zagotovljena iz obstoječih raziskovalno-razvojnih sredstev ali 
neposredno od uporabnikov. 
 
Zadnji del resolucije je namenjen komuniciranju, izobraževanju in poročanju, opredeljen pa je tudi način 
sodelovanja in obveščanja javnosti pri odločanju na tem področju. Navedena je odgovornost 
posameznih akterjev za izvajanje nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom. Opredeljeno je spremljanje napredka pri izvajanju nacionalnega programa, ki se 
zagotovi z vsakoletnim preverjanjem stanja izvajanja programa. Organ, pristojen za jedrsko varnost, 
enkrat letno zbere informacije od posameznih izvajalcev strategije in jih vključi v letno poročilo o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ga vlada predloži Državnemu zboru  RS vsako leto do 
konca julija za preteklo leto.  
 
Problematika financiranja občin 
 
Vlada ocenjuje, da je financiranje lokalne samouprave v Sloveniji ustrezno. V teku so analize po 
zaključnih računih občin za leto 2015 in prvi pokazatelji potrjujejo ustreznost financiranja. V poročilu 
Vlada posebej navaja že opravljeno delo na področju zniževanja stroškov za delovanje občin in odpravo 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

administrativnih ovir, s tem delom pa nadaljuje in je zadevo vključila v spletno aplikacijo, ki omogoča 
redno spremljanje prihrankov na ravni države za lokalne skupnosti.  
 
Poleg tega je v sodelovanju z združenji občin v pripravi Strategija razvoja lokalne samouprave v 
Sloveniji, ki bo začrtala razvoj slovenskih občin v naslednjih letih. Vlada pa se je že lotila tudi sprememb 
sistema financiranja občin, ki pa zaradi javno-finančnega položaja države ne smejo prinesti nove 
obremenitve državnega proračuna. Vlada želi posebej poudariti, da so v celoten proces zniževanja 
stroškov za delovanje občin, v proces sprememb področne zakonodaje, ki se nanašajo na občine, 
vključena vsa tri združenja občin, da je skoraj vedno dosežen konsenz pri spremembah, da pa 
predvsem zaradi zagotavljanja javnofinančne stabilnosti države ni vedno mogoče slediti težnjam 
združenj občin. 
 
Komisija za nadzor javnih financ je namreč na 25. redni seji pozvala Vlado, Skupnost občin Slovenije, 
Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, da ji v roku 15 dni pisno poročajo o 
realizaciji sklepov, ki jih je Komisija v zvezi s financiranjem občin sprejela na 14. redni seji, ko je 
komisija obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) in na 9. nujni seji ob obravnavi problematike 
financiranja občin.  
 

*** 
 


