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12. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 13. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 12. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu 
opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne 
železniške infrastrukture ter sprejela sklep, da Ministrstvo za okolje in prostor izvršuje ukrepe, ki 
so državi izrečeni na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakon. Vlada je tudi 
določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 
2019–2023 in med drugim še odgovore na pet zanimivih poslanskih vprašanj. 
 
Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in 
obnavljanja javne železniške infrastrukture  
Uredbo je potrebno uskladiti z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP-K), ki je začel veljati junija 2018. 
Z uredbo se uskladijo določbe zakona glede opredelitve nalog v okviru obvezne gospodarske javne 
službe (OGJS). Zato je potrebno spremeniti tudi poimenovanje OGJS in uskladiti naslov uredbe z 
ureditvijo v zakonu. Spreminjanje zgolj naslova uredbe v členu pravnega akta bi lahko povzročilo težjo 
sledljivost sosledja predpisa, zato se predlaga sprejem nove uredbe, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno.  
 
Predlog med drugim obsega tudi: 

• splošno opredelitev OGJS kot jo najdemo v zakonu,  

• vsebino pogodbe,  

• obveznost upravljavca v smislu, kaj mora ta zagotoviti za namene opravljanja OGJS  in obseg 
storitev upravljavca,  

• dolžnost države zagotoviti prevoznikom uporabo javne železniške infrastrukture in  

• definiranje virov financiranja OGJS. 
 
Sklep o izvrševanju ukrepov, na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona  
Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je  po uradni dolžnosti na podlagi četrtega odstavka 79. 
člena Gradbenega zakona  v inšpekcijski zadevi nevarne gradnje dotrajanega dela gospodarskega 
objekta na zemljišču s parc. št. 231, k.o. Melje, izdal odločbo inšpekcijskemu zavezancu Vladi RS, in 
sicer, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z uporabo delno porušenega gospodarskega objekta 
na tem zemljišču. Pri tem je vladi  naloženo, da zavaruje območje delno porušenega prehoda  tako, da 
bo zagotovljena varnost ljudi, ki živijo v neposredni bližini v večstanovanjskem objektu s parc. št. 234/2, 
k.o. Melje ter da se odstrani delno porušen obok prehoda in dotrajan del strešne konstrukcije nad 
obokom. 
 
GZ v 79. členu namreč določa, da če gre za nevaren objekt in je inšpekcijski zavezanec umrl, vendar 
postopek dedovanja še ni končan, ali če zavezanec organu ni znan oziroma mu ni znano njegovo 
prebivališče ali ob prenehanju pravne osebe, lahko gradbeni inšpektor ukrepe izreče državi. V tej 
inšpekcijski zadevi je zemljiškoknjižni lastnik obravnavanega objekta izbrisan iz sodnega oziroma 
poslovnega registra, lastniki stanovanj, ki so ogroženi, pa niso vpisani kot etažni lastniki, zato je 
inšpekcijski ukrep v skladu s četrtim odstavkom 79. člena GZ naložen državi.  
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Resolucija o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 
Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje (PVR) je podlaga za 
letne programe dela upravljavca parka  Javnega zavoda park Škocjanske jame, Slovenija. Resolucija 

določa vizijo zavarovanega območja in poslanstvo parka, vsebuje opis in celovito oceno stanja v parku 
ter oceno stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja 
teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. PVR je temelj za usmerjanje 
razvoja na zavarovanem območju, ki v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti za razvoj 
lokalnih skupnosti. Hkrati je tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente s področja 
gospodarskega, družbenega, kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.  
 
Poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže centrov za socialno delo 
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže centrov za 
socialno delo, in sicer kakšno je trenutno stanje glede informatizacije CSD in kdaj lahko pričakujemo 
enotno informatizacijo mreže, na katerega podaja naslednji odgovor. 
 
Centri za socialno delo uporabljajo informacijski sistem IS CSD, ki vključuje vodenje in upravljanje 
sistema socialnega varstva s področja pravic iz javnih sredstev in socialno varstvenih storitev, sistema 
starševskega varstva in družinskih prejemkov in področja družine (na primer preživnine, rejništvo). 
Hkrati pa centri za socialno delo tako kot drugi organi uporabljajo t. i. dokumentarne sisteme za namen 
vodenja spisov. Informacijski sistem centrov za socialno delo je enoten za vse centre za socialno delo, 
posamezni centri za socialno delo pa trenutno uporabljajo različne sisteme vodenja dokumentarnega 
gradiva, kar bomo s 1. 1. 2019 nadgradili z enotnim sistemom Krpan. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z namenom izvajanja svojih temeljnih 
nalog vzpostavilo enoten informacijski sistem centrov za socialno delo, ki pomeni integrirani 
informacijski sistem, ki centrom za socialno delo nudi predvsem podporo pri združevanju podatkov, 
podporo pri odločanju, standardiziran izpis pravnih aktov in drugih dokumentov ter obračun podatkov, ki 
so podlaga za izplačilo transferjev. MDDSZ je IS CSD zasnovalo v letu 2000, sprva je podpiral le nekaj 
pravic, tekom let pa se je nadgrajeval in dopolnjeval v skladu s spremembami zakonodaje s področja 
dela MDDSZ.  
 
Do 1. 10. 2018, ko je v veljavo stopila nova organizacijska struktura centrov za socialno delo, je mrežo 
centrov za socialno delo tvorilo 62 samostojnih pravnih oseb, ki so uporabljali različne prakse in različne 
informacijske rešitve zlasti glede podpornih programov, med drugim tudi programov evidentiranje in 
upravljanja dokumentarnega gradiva. Zato smo ob reorganizaciji centrov za socialno delo pristopili tudi k 
projektu poenotenja vseh centrov za socialno delo na tem področju in iskali različne možne rešitve. Kot 
najustreznejša rešitev se je izkazal sistem »KRPAN«. Gre za enotno centralno rešitev za upravljanje 
dokumentarnega gradiva za vse državne organe, ki jo postopoma uvaja Ministrstvo za javno upravo. 
Kot prvi jo bodo, predvidoma s 1. 1. 2019, začeli uporabljati centri za socialno delo. V ta namen je bila 
imenovana medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za javno upravo, ki intenzivno 
pripravlja vse potrebno za implementacijo in začetek uporabe sistema KRPAN na centrih za socialno 
delo, med drugim so v trenutno v teku usposabljanja za zaposlene na centrih za socialno delo. 
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Odgovor na poslansko vprašanje o ohranjanju in razvoju podružničnih osnovnih šol 
Poslanec Državnega zbora RS je na vlado naslovil vprašanje o ohranjanju in razvoju podružničnih 
osnovnih šol. Vlada poslancu odgovarja, da je mreža slovenskih osnovnih šol raznolika. Temeljna 
prioriteta je kvalitetna in uravnotežena javna mreža. 
 
V šolskem letu 2018/19 deluje 455 samostojnih oziroma matičnih šol in 317 podružničnih šol. 
Povprečno slovensko osnovno šolo, če so združene samostojne, matične in podružnične šole, obiskuje 
238 učencev. To število v zadnjih letih narašča. Če bi vse šole enakomerno razporedili po Sloveniji, bi 
bile šole druga od druge oddaljene v povprečju po 5 kilometrov. 
 
Gledano z vidika števila učencev, slovenske osnovne šole v povprečju niso velike. Največjo 
podružnično šolo obiskuje 334 učencev. Tudi vse matične oziroma samostojne šole niso »velike«, saj 
najmanjšo samostojno šolo po napovedih za letošnje šolsko leto obiskuje 23 učencev, matično šolo pa 
40 učencev. Vendar je majhnih šol, ki bi izvajale program od 1. do 9. razreda zelo malo.  
 
Dve občini sta letos ministrstvo za izobraževanje obvestili, da sta vrata zaprli podružnična šola 
Podpreska pri Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok ter podružnična šola Cirkovce pri Osnovni 
šoli Livada Velenje. Zaradi pomena podružničnih šol je vedno potrebno skupaj z lokalnimi skupnostmi 
skrbno pretehtati financiranje podružnične šole, ki je v zapiranju z vidika demografske strukture, 
predvsem če demografki podatki izkazujejo prirast otrok v prihodnjih letih. 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo 
V poslanskem vprašanju poslanec sprašuje: 

1. Kdaj bo izvedena preliminarna študija, ki bo priskrbela podatke, koga vse bo zajela bodoča 
dolgotrajna oskrba, vključno s srednje in dolgoročnimi trendi? 

2. Ali bodo pri pripravi študije upoštevani dobronamerni predlogi in pripombe o spregledanih v 
obravnavi te problematike v preteklem mandatu? 

3. Kdo bo izdelal to nujno potrebno študijo? 
 
Vlada odgovarja, da dolgotrajna oskrba terminološko ni opredeljena v nobenem zakonu, se pa izvaja na 
podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov. Z načrtovanimi zakonodajnimi rešitvami se poleg 
enotnega sistema dolgotrajne oskrbe načrtuje tudi rešitev problema različnega razumevanja pojma 
dolgotrajne oskrbe in uvedba enotne opredelitve. Opredelitev dolgotrajne oskrbe bo sledila enotni 
mednarodni opredelitvi, ki jo uporabljajo marsikatere mednarodne institucije. 
 
Splošno načelo načrtovanih zakonodajnih sprememb je, da bo do dolgotrajne oskrbe upravičena oseba, 
ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube 
intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisna 
od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. 
 
Enotna opredelitev dolgotrajne oskrbe ni pomembna samo zaradi nacionalnega urejanja področja in 
urejanja kroga upravičencev do nje, temveč tudi z vidika poročanja navedenim mednarodnim 
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institucijam, pregleda primerljivosti sistemov in spremljanja izdatkov, s poudarkom na razmejitvi med 
izdatki, ki spadajo v zdravstveni in socialni del storitev dolgotrajne oskrbe ter ločitvi od zdravstvenih 
storitev. 
 
V zvezi tem je bilo že izdelanih nekaj študij, ki so podale podatke, potrebne za oceno stanja dolgotrajne 
oskrbe v Republiki Sloveniji ter srednjeročne in dolgoročne trende. Pri pripravi zakonodajnih rešitev se 
bodo smiselno obravnavali vsi predlogi in pripombe prejete v javni razpravi pri obravnavi predloga 
zakona v preteklem mandatu.  
 
Poslansko vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji 
Pisno poslansko vprašanje se glasi:  
»Problem večine resorjev oziroma področij v tej družbi in državi je, da nimamo koherentnih podatkov o 
stanju informacijskih sistemov, ker  imamo po mojem mnenju namenoma razdrobljene resorne 
informacijske sisteme, ki to onemogočajo. Edina verjetno svetla izjema je Finančna uprava republike 
Slovenije, kjer pa se vedenje, zlasti o kršitvah delovno-pravne zakonodaje, ne sankcionira ustrezno. 
Vlado sprašujem: 

1. Kdaj bo izvedena analiza stanja informacijskih sistemov na resorni in medresorni ravni? 
2. Kako se bo, onkraj floskul o digitalizaciji, lotila resne informatizacije Slovenije, ki bo omogočala 

načrtovanje ter izvajanje razvojnih politik na osnovi ažurnih podatkov in analiz? 
 
Odgovor na zastavljeni vprašanji: 
»Izhodišča za prenovo državne informatike so bila pripravljena že leta 2013, z izhodišči pa so bili 
postavljeni prvi temelji centralizirane in sodobne ter oblačne informatike kot jo poznamo danes. 
Izhodišča so se odzvala na potrebe sodobnega javnega sektorja (enostaven dostop in uporaba 
informacijskih sistemov, ki so že izdelani in so na voljo ter s tem hitro doseganje strateških ciljev in 
izvajanje politike), tehnološkega razvoja, ki je narekoval prehod na storitve v oblaku in hkratno 
upoštevanje javnofinančnega položaja. Vlada Republike Slovenije je tako na 42. redni seji, dne 23. 1. 
2014 in na 9. redni seji dne 13. 11. 2014, odločila da Ministrstvo za javno upravo na podlagi analize 
stanja, najkasneje do 15. 11. 2014, predloži vladi načrt prenove na področju informatike v državni upravi 
ter operativni program ukrepov z opredelitvijo prioritet in možnostjo uvedbe sodobnih poslovnih modelov 
in rešitev. 
 
V letu 2014 je bila tako izdelana celovita analiza finančnih, organizacijskih, varnostnih, informacijsko 
komunikacijskih, kadrovskih virov ter organom lastnih infrastrukturnih virov in aplikacijskih rešitev 
oziroma analiza stanja informacijskih sistemov na resorni in medresorski ravni. Na podlagi teh 
ugotovitev je bila izvedena reorganizacija informatike v državni upravi, in sicer z vrsto medsebojnih 
ukrepov, ki so bili usmerjeni navzven k uporabnikom (boljše in dostopnejše storitve) in navznoter v 
izboljšavo sistema (večja učinkovitost delovanja in izrabe virov).  
 
Reorganizacija informatike v državni upravi se je začela izvajati z uveljavitvijo Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o državni upravi, ki je določil, da   Ministrstvo za javno upravo do 1. 1. 2018 
prevzame v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme državne uprave, zaposlene in finančna 
sredstva. V prevzem niso bili vključeni  informacijsko komunikacijski sistemi namenjeni področju 
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obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti, 
zunanjih zadev, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljanja 
plačilnega prometa za proračunske uporabnike. 
 
Vse pripravljene, sprejete in implementirane aktivnosti znotraj reorganizacije informatike v državni 
upravi že imajo pomembne neposredne in posredne učinke, saj je bil vzpostavljen nov način upravljanja 
informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave, skupnega planiranja finančnih sredstev za 
informacijsko tehnologijo, izvajanja javnih naročil na tem področju, izvajanja sistema za podporo 
uporabnikom na prvem in deloma drugem nivoju, enotni informacijsko varnostni sistem, spremenjena je 
struktura stroškov med vzdrževanjem in investicijami, v korist slednjih, nadgrajena so orodja 
informacijske tehnologije in e-storitev (vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in prenova 
državnega komunikacijskega omrežja) s tem pa je tudi povečana stopnja digitalizacije notranjih 
poslovnih procesov ter hitrejši razvoj digitalnih kompetenc.  
 
Na osnovi zgoraj predstavljenih aktivnosti in analize ter tesnega medresorskega sodelovanja med 
organi državne uprave je bilo izvedenih že nekaj konkretnih projektov, ki izkazujejo napredek na 
področju digitalizacije kot so na primer Enotna poslovna točka, e-VEM, Stop birokraciji, MOPED in MSP 
test, eUPRAVA, Elektronsko javno naročanje, eRačuni, eZdravje, eRecept, eNapotnica, zVEM, 
ePokojnina, eZaposlovanje, ePravosodje, eKmetijstvo, eDavki, eCarina in eObčina. 
 
Zagotovljen je enotni digitalni portal, ki v okviru Enotnega spletnega mesta gov.si  državljanom, tujcem, 
nevladnim organizacijam, poslovnim subjektom in javni upravi vzpostavlja enotno državno spletno točko 
in razvija digitalni portal GOV.SI, v katerega bo vključenih več kot 270 trenutno obstoječih spletnih strani 
in portalov vseh organov državne uprave.  
 
Vzpostavljen je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), ki je storitev namenjena vsem 
državljanom in uslužbencem državne uprave, saj gre za neposredno dvosmerno komunikacijo med 
uporabniki/strankami in državo preko telefona in elektronskih poti (elektronska pošta, spletni obrazci).  
 
Z informatizacijo in digitalizacijo pa se zagotavlja tudi transparentnost in odprtost  preko portalov kot so 
nacionalni portala odprtih podatkov OPSI, GIS portal, ERAR, Statist, Portal plač v javnem sektorju in 
eProstor, interoperabilnost pa se zagotavlja preko Nacionalnega Interoperabilnostnega okvira – NIO.   
 
Vzpostavljena je bila oblačna infrastruktura (Državni računalniški oblak - DRO) za direktne proračunske 
uporabnike in jim nudi shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev. Z 
vzpostavitvijo DRO je vpeljana politika odprtih standardov, zagotovljena povezljivost storitev, 
vzpostavitev enovite storitvene platforme na osnovi skupne arhitekture za potrebe izboljšanja 
dostopnosti javnih storitev državljanom, s čimer je zagotovljena razpoložljivost storitev od kjerkoli in 
kadarkoli ter poskrbljeno za učinkovito informacijsko varnost. Ministrstvo v okviru svojih rednih 
dejavnosti tudi izvaja poseben poglobljen vpogled v stanje izvedenih prenosov sektorskih sistemov v 
DRO z namenom izdelave tekočih in dodatnih aktivnosti za optimizacijo delovanja v prihodnje, kakor 
tudi možne variante izboljšanja vzdrževanja sistema ter optimizacijo odprave napak pri uporabnikih.  
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Uvajajo se koncepti poslovne inteligence in obdelave masovnih podatkov, s čimer se je začel razvoj 
podatkovne analitike in podatkovnega skladišča, kot platforma za boljše odločanje na podlagi podatkov - 
t.i. »data driven decision making«, ki pomeni  nov, enostavnejši način delovanja in odločanja na podlagi 
podatkov na vseh ravneh – tako operativni, taktični kot strateški. V letu 2016 je bil izveden prvi pilotni 
projekt uporabe velikih podatkov. Na podlagi rezultatov je bil pripravljen projekt vzpostavitve poslovne 
analitike in podatkovnega skladišča v državni upravi, ki bo v ciljnem stanju na voljo kot horizontalna 
storitev organom državne uprave (predvsem za skupne aplikacije) na infrastrukturi DRO, ki predstavlja 
platformo za sistemske in aplikativne rešitve. Tako je bil tudi oblikovan koncept sistema poslovne 
analitike/poslovne inteligence ter poslovnih in uporabniških zahtev za podatkovna vira ISPAP in 
MFERAC IT za zasnovo poslovne analitike in nove horizontalne storitve v državni upravi. 
 
Iz navedenega izhaja, da se v Republiki Sloveniji izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene k predstavljenim 
ciljem iz Strategije razvoja javne uprave 2018 in 2019. Ker je za zasledovanje teh ciljev potrebno 
pridobivati znanja in izkušnje v okviru informatizacije oziroma digitalizacije tudi na področjih, ki niso 
nujno vezana samo na javno upravo se podpira tudi druge projekte kot npr. avtonomno mobilnost 
(pilotni projekt uvajanja kooperativnih sistemov za prenos informacij v realnem času, ki temeljijo na 
komunikacijah vozilo–vozilo, vozilo–infrastruktura in infrastruktura–vozilo), visokozmogljivo 
računalništvo (razvoj nacionalne visokozmogljive računalniške gruče za raziskovalne inštitucije – 
Slovenska iniciativa za nacionalni grid SLING, ki jo koordinira Arnes. HPC (High Performance 
Computing), razvijanje digitalnih (IKT znanja in spretnosti). mobilnega omrežja pete generacije (5G) 
(sprejet je bil strateški načrt razvoja širokopasovne infrastrukture do leta 2020) ter tehnologije veriženja 
podatkovnih blokov. 
 
Za nekatere dobre prakse uvajanja informatizacije v družbo je Republika Slovenija prejela tudi priznanja 
in pridobila certifikate. Tako je npr. Ministrstvo za javno upravo v mesecu maju 2018 uspešno prestalo 
zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje Gostovanja informacijskih 
rešitev na infrastrukturi DRO in s tem pridobilo certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema 
upravljanja informacijske varnosti. S pridobljenim certifikatom smo postali prva država z zunanjo, 
neodvisno potrditvijo, da z DRO uporabnikom zagotavljamo informacijsko varno storitev. Za zadnjo 
tehnološko prenovo centralnega komunikacijskega omrežja državne uprave (HKOM), s katero je 
povečana zanesljivost, varnost in hitrost delovanja omrežja, smo v letu 2018 prejeli Cisco nagrado 
strokovne odličnosti za visoko inovativno platformo IKT v državni upravi (angl. Professional Excellence 
Award for Higly Innovative Government ICT Platform),… 
 
Pri uvajanju in zagotavljanju informacijskih tehnologij v prakso ostaja veliko izzivov za optimizacijo 
sistema, saj mora biti naša želja, da postane Republika Slovenija nadpovprečno razvita informacijska 
družba znotraj članic Evropske unije. Nenehno pa moramo imeti pred očmi potrebe tistih, zaradi katerih 
se ukvarjamo z novimi tehnologijami – potrebe naših uporabnikov, državljanov in državljank, 
gospodarstva in vseh drugih deležnikov v naši družbi. » 
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