170. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 1. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugim določila besedilo novele
Energetskega zakona in predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, prav tako pa
tudi besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. Sprejet je bil Predlog novele
Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o pripravi državnega
prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo obstoječe železniške proge od Ljubljane preko Kranja
in Jesenic do državne meje z Avstrijo, Operativni program varstva pred hrupom in Prvo polletno
poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 –
2019, in sicer za obdobje od junija 2017 do decembra 2017. Prav tako pa je Vlada RS sprejela
odgovora na dve poslanski vprašanji in določila odstotke vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko v
letu 2019 sklepajo upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona
V besedilo so vključene le nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv,
ustavne odločbe ter smernic za državno pomoč za okolje in energijo.
Evropska komisija (EK) je Sloveniji leta 2016 poslala uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa
drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU. Razlog za to je, da ob sprejemu Energetskega
zakona komisija še ni jasno opredelila tolmačenje tega dela direktive. Da bi direktivo pravilno prenesli, je
treba Energetski zakon dopolniti tako, da bodo morali energetske izkaznice namestiti tudi lastniki in
najemniki stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost, ne glede na to, ali so te stavbe v lasti javnih
organov oz. jih ti uporabljajo, ter da bo energetska izkaznica prikazana na vidnem mestu in jasno
opazna javnosti. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki je izdan na
podlagi Energetskega zakona, bo v skladu s spremembo zakona dopolnjen s točnimi klasifikacijami
objektov, na katere naj bi se dodatna obveznost nanašala.
V skladu z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in sveta o energetski učinkovitosti se z novelo
zakona dodaja nov pomen izraza, ki navaja, da »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje« pomeni
sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 odstotkov energije iz
obnovljivih virov, 50 odstotkov odvečne toplote, 75 odstotkov toplote iz soproizvodnje ali 50 odstotkov
kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov. Pomen izraza, ki je določen v direktivi, je manj
zahteven, kot je bilo to preneseno v Energetski zakon. Ker so analize pokazale, da je predpisana
zahteva zaradi ciljev in posledično zahtevanih investicij do leta 2020 v trenutni situaciji postala težko
stroškovno opravičljiva, se predlaga uskladitev z zahtevo, navedeno v direktivi.
Ustavno sodišče RS je odločilo, da je bila osma alineja prvega odstavka 59. a člena Energetskega
zakona v neskladju z ustavo. Ta je določala, da se kot pravica graditi šteje tudi izjava investitorja, da je
vročil lastnikom zemljišča ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske pravice ali stavbne
pravice v javno korist in odločbo pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oz.
potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. Glede na odločbo ustavnega
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sodišča je treba dodati še postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske
uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali
ustanovitvi služnosti v javno korist oz. pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku (gre za
spremembo 475. člena Energetskega zakona).
Predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (EKS)
Gre za osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. Ključni izzivi, ki jih
naslavlja, so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe, povečevanje
proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne
energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki
razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s
shranjevanjem in učinkovito rabo energije.
Konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, bodo
podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja
oskrbe in ravnanja z energijo.
Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki opravljajo, skladno s sistemizacijo delovnih mest,
operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za
stalnost. Hkrati določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto,
za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po
predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.
S predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost
postal primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici (policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske,
pooblaščenimi uradnimi osebami po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij).
S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu bo Vlada Republike Slovenije izpolnila zaveze iz
Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom poklicnega
gasilstva Slovenije 5. januarja 2018.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
S predlogom zakona se spreminja in dopolnjuje besedilo aktualnega Zakona o romski skupnosti v
Republiki Sloveniji, saj se je v obdobju od sprejema zakona leta 2007 do danes v praksi izkazalo, da pri
uresničevanju njegovih določb prihaja do določenih pomanjkljivosti in nejasnosti ter da bi bilo nekatere
njegove določbe potrebno smiselno preoblikovati, dopolniti in spremeniti.
S predlogom zakona so tako podane naslednje temeljne rešitve:
• spreminja se sestava krovne organizacije romske skupnosti, sveta, in z njim povezanih členov
zakona;
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odpravlja se pomanjkljivosti veljavnega 5. člena zakona ob zavedanju, da je izboljšanje bivanjskih
razmer romske skupnosti nujen predpogoj za uspešnost posebnih ukrepov, katerih cilj je dvig
socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti;
odpravlja se napačno razumevanje opredelitve in vsebine posebnih pravic romske skupnosti kot
manjšinske skupnosti v Republike Slovenije in se zagotavlja ustrezno pravno podlago za sprejem
ukrepov za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti ob upoštevanju specifičnega
položaja, v katerem se nahajajo;
krepi se medresorsko sodelovanje in izvajanje posebnih ukrepov, potrebnih za dvig socialne
vključenosti pripadnikov romske skupnosti kot nujnega predpogoja za njihovo vključenost v
slovensko družbo;
usklajuje se določbe o financiranju s spremenjenimi določbami v predlogu zakona ter v konec leta
2017 spremenjenem Zakonu o financiranju občin.

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona
Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki
ga je po skrajšanem postopku Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim dr. Francem Trčkom.
Tega predloga zakona vlada ne podpira, ker se reševanje problematike pomanjkanja najemnih
stanovanj že rešuje skozi vrsto drugih (primernejših) aktivnosti. Predlog sprememb in dopolnitev
Stanovanjskega zakona želi občinam dati možnost, da bi lahko na svojem območju z odlokom omejile
višino najemnin za tržna in namenska najemna stanovanja. Predlagatelj predlog argumentira s
pomanjkanjem najemnih stanovanj in posledično visokimi najemninami ter primerjavo z državami, ki
imajo visoko razvit najemni trg. Že sedaj je višina najemnine za neprofitna najemna stanovanja
administrativno določena (je torej omejena), izračunava se po določeni metodologiji, ki ne odraža tržnih
razmer, ampak temelji na posplošeni gradbeni ceni nepremičnine in opremljenosti posameznega
stanovanja. Najemnina za preostala stanovanja (službena, tržna in namenska) se lahko oblikuje prosto.
Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji skupaj 845.400 stanovanj. Od tega je najemnih
stanovanj le 55.213, ostala so lastniška. Če se podrobneje pogleda število najemnih stanovanj po
vrstah, se lahko ugotovi, da največji delež med njimi odpade na neprofitna najemna stanovanja (38.170
stanovanj oziroma 70 %), tržnih najemnih stanovanj je 11.779 oziroma 21 %, službenih najemnih
stanovanj 3.446 (6 %) in namenskih najemnih stanovanj 1.818 (3 %). Statistični podatki torej kažejo, da
ima velika večina (70 %) najemnih stanovanj v Sloveniji administrativno določeno najemnino, medtem
ko je »čistih« tržnih stanovanj le dobrih 20 %. Gledano širše je ob izjemno visokem deležu lastniških
stanovanj v Sloveniji, delež tržnih najemnih stanovanj še bolj zanemarljiv. Iz uradno dostopnih podatkov
o višini tržnih najemnin tudi ni razvidno, da bi prihajalo do nesorazmernih povišanj najemnin v zadnjih
letih in bi bila posledično potrebna njihova omejitev.
Vlada meni, da je predlog zakona tudi v celoti spregledal dejstvo, da se problematika pomanjkanja
javnih najemnih stanovanj od leta 2009 dalje »rešuje« tudi s subvencijo tržne najemnine, kot to določa
Stanovanjski zakon (SZ-1). Spremembe SZ-1, ki podrobneje urejajo subvencije tržnih najemnin in
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omogočajo večje zadolževanje javnih stanovanjskih skladov, so bile sprejete junija 2017. Vlada meni,
da bo cilj, ki ga je predlagatelj zakona želel doseči z omejevanjem tržnih najemnin, dosežen z drugimi
aktivnostmi, brez posega v svobodno gospodarsko pobudo, kar oddajanje zasebnih nepremičnin na trgu
tudi je.
Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana - Kranj
- Jesenice - državna meja v koridorju obstoječe proge
Vlada je sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo obstoječe
železniške proge od Ljubljane preko Kranja in Jesenic do državne meje z Avstrijo, z drugim tirom v njeni
neposredni bližini.
Načrtovane bodo tudi vse spremljajoče prostorske ureditve, potrebne za izvedbo prostorske ureditve.
Območje prostorske ureditve se nahaja na območju mestnih občin Ljubljana in Kranj ter na območju
občin Medvode, Škofja Loka, Naklo, Radovljica, Žirovnica in Jesenice. Z nadgradnjo bo zagotovljena
večja varnost in učinkovitejše vodenje prometa, povečana bo prevozna in prepustna zmogljivost proge,
znižali se bodo obratovalni stroški, zagotovljeno bo združevanje in medsebojno povezovanje vseh vrst
javnega in individualnega prometa ter vzpostavljena dobra železniška povezava znotraj Slovenije kot
tudi z ostalimi evropskimi državami.
Osnovni cilj nadgradnje obstoječe proge je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge s
postopno ureditvijo dvotirne proge do končne dvotirnosti. S tem bodo ob izkoriščanju zmogljivosti
obstoječe prometne infrastrukture doseženi tudi naslednji cilji: povečanje stopnje varnosti prometa,
učinkovitejše vodenje prometa, znižanje obratovalnih stroškov, izboljšanje storitev prevoza potnikov na
tej progi in večja vloga te proge v javnem potniškem prometu, združevanje in medsebojno povezovanje
vseh vrst javnega in individualnega prometa, vzpostavitev dobre železniške povezave med državami na
območju v evropskega prometnega prostora.
Cilji načrtovanih ureditev sledijo ciljem Strategije razvoja prometa v RS. Doseganje ciljev se bo
zagotovilo etapno s postopnimi ukrepi, kot bo izhajalo iz ugotovljenih prometnih potreb in tehnološko
možnih zaporednih rešitev, in sicer vse do zagotovitve zadostnih kapacitet proge do leta 2040.
Operativni program varstva pred hrupom (OP)
OP je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s okoljskim hrupom izboljša kakovost
življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.
Hrup železniških prog, cest, letalskega prometa in industrije imenujemo okoljski hrup. To je hrup, ki
izvira zunaj stavb, v katerih delamo in živimo. Hrup, katerega izvor je znotraj stavb, in hrup na delovnem
mestu ne razvrščamo v okoljski hrup.
Ta program obravnava območja: v bližini 288 km železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov na
leto; v bližini 607 km avtocest in hitrih cest ter 637 km glavnih in regionalnih cest cest z več kot tri
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milijone prevozov vozil na leto; mesta Ljubljana in Maribor (poselitveni območji z več kot 100.000
prebivalci).
Osrednji cilj varstva pred hrupom je zmanjšati število prebivalcev, izpostavljenih hrupu nad mejnimi
vrednostmi kazalcev hrupa ter povečati število prebivalcev, ki v dnevnem času niso obremenjeni s
hrupom nad 55 dB(A) in število prebivalcev, ki v nočnem času niso obremenjeni s hrupom nad
50 dB(A).
Ukrepe varstva pred hrupom ločimo na ukrepe, s katerimi obremenitev zmanjšamo
• na viru hrupa: uvajanje tehnoloških izboljšav pri prometnih sredstvih - izboljšave v
aerodinamiki vozil, razvoj manj hrupnih pnevmatik, razvoj tišjih zavornih sistemov
(železniški vagoni); ukrepi na prometni infrastrukturi (to so na primer vgradnja asfaltov, ki v
stiku s pnevmatiko povzroča manj kotalnega hrupa); uvajanje sprememb prometnih režimov
(na primer občasno ali celodnevno zmanjšanje hitrosti vožnje ali preusmeritve prometa),
• na poti širjenja hrupa (to so tako imenovani aktivni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s
hrupom med katere se razvrščamo protihrupne ograje in nasipe),
• ukrepi pri prejemnikih obremenitve s hrupom (to so tako imenovan pasivni ukrepi, s katerimi
se izboljša zvočna izoliranost stavb ter s tem zmanjšajo obremenitve s hrupom v varovanih
prostorih.
Nekateri predvideni ukrepi varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih cestah in
železniških progah: postopna posodobitev železniške infrastrukture in železniške vozne mreže v skladu
s Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030 in Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa
do leta 2030; protihrupna ograja ob železniških progah G10 na območju Ljubljana Polje in Ljubljana
Zalog, G30 na območju mesta Maribor–Nasipna, G50 na območju Ljubljana–Divača; protihrupna ograja
ob avtocestnih odsekih na območjih Fram, Turnerjeva ulica, Višnja Gora, Koper - Istrska cesta,
Brezovica pri Ljubljani; druge aktivne in pasivne protihrupne zaščite.
Prvo polletno poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in
transparentnosti 2017 – 2019
Vlada je sprejela Prvo polletno poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in
transparentnosti 2017 – 2019, in sicer za obdobje od junija 2017 do decembra 2017. Aktivnosti za
izvedbo kar petindvajsetih ukrepov potekajo po predvideni časovni dinamiki ter v smeri izpolnitve
predvidenih ciljev. Vlada Republike Slovenije nalaga nosilcem ukrepov iz Programa, da nadaljujejo z
izvajanjem aktivnosti, povezanih z ukrepi iz Programa.
Kot izvajalci ukrepov, pristojna resorna ministrstva, tudi v sodelovanju z drugimi deležniki (nevladnimi
organizacijami, Komisijo za preprečevanje korupcije in drugimi), na podlagi Programa 2017-2019
izvajajo aktivnosti za izvedbo ukrepov na štirih področjih ukrepanja, torej:
• utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju
integritete in transparentnosti,
• javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi,
• transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev ter
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povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov, vodenju postopkov.

Poročilo izkazuje odločno in kontinuirano prizadevanje nosilcev izvedbe ukrepov za njihovo uresničitev
in dosego ciljev, ki jih želi Vlada RS doseči s posameznim ukrepom v okviru opredeljenih štirih področij
ukrepanja. Predvideni roki za izvedbo posameznega ukrepa so določeni različno, v celoti pa naj bi bil
dvoletni program izveden do konca 2019.
V prvih šestih mesecih so bili trije ukrepi izvedeni že v celoti (pristojnost Računskega sodišča za delni
nadzor nad delom Banke Slovenije; vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij na podlagi Zakona
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in zakonodajna sled pri pripravi občinskih
predpisov).
Nadalje uspešno potekajo aktivnosti v zvezi z utrjevanjem in dvigom ozaveščenosti javnih uslužbencev
in funkcionarjev na področju integritete in transparentnosti, ki jih izvajajo Upravna akademija Ministrstva
za javno upravo, Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje, Policijska akademija
Ministrstva za notranje zadeve in Komisija za preprečevanje korupcije.
Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je po opravljeni splošni razpravi v Državnem
zboru RS primerna za nadaljnjo obravnavo, medtem ko je novela Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja že pričela veljati, nadaljuje pa se tudi postopek prenavljanja zakonske
ureditve podeljevanja koncesij, enako kot tudi projekt skupnih javnih naročil v zdravstvu. V letu 2017 v
primerjavi z letom 2016 razvidno povečanje deleža oddanih javnih naročil v katerih je bila uporabljena
elektronska dražba iz 0,51 % na 1,14 %. Prav tako sta razvidna tudi porast števila ter povečanje
prihranka pri oddanih javnih naročilih v katerih je bila uporabljena elektronska dražba. Razvija in
dograjuje se tudi modul MSP test, ki je orodje za izvajanje ocene učinkov predpisov na gospodarstvo.
Odgovor na poslansko vprašanje poslanca v zvezi z volišči
Poslanec Jože Tanko je na Vlado RS naslovil sledeča vprašanja:
1. Ali je zagotovila sredstva za prilagoditev volišč funkcionalno oviranim osebam, kje, na kateri
podstavki in v kakšni višini?
2. Ali je s strani volilnih organov kdorkoli stopil v stik s pristojnimi osebami (na vladi,
ministrstvih, uradih, agencijah, itd...) v zvezi s to problematiko in opozoril na dodatna
sredstva, ki bodo potrebna za uresničevanje z Ustavo RS zagotovljene enakosti pri
izvrševanju te človekove pravice? Ali je kdorkoli stopil v stik s strani lokalnih skupnosti?
3. Ali Vlada RS meni, da je zaradi nezadostnih sredstev za prilagoditev volišč sredstev,
ukinjanje volišč v posameznih naseljih primeren ukrep za zagotavljanje izvrševanja odločbe
št. U-I-156/11 in sicer, da se iz teh naselji oteži izvrševanje volilne pravice vsem volilnim
upravičencem, med katerimi so tudi funkcionalno ovirane osebe?
Nova ureditev glede dostopnosti volišč za invalide, ki jo je določila novela Zakona o volitvah v državni
zbor iz aprila 2017 (ZVDZ-C), določa, da morajo biti volišča dostopna invalidom. Ta določba se je
začela uporabljati 1. februarja 2018.
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Na podlagi novele ZVDZ-C je bil za invalide omogočen tudi dodaten način glasovanja, namreč invalidi
po novem lahko glasujejo tudi po pošti in sicer pri določenih volitvah ali stalno. Če želijo glasovati po
pošti, morajo to vnaprej sporočiti Državni volilni komisiji in zraven predložiti odločbo pristojnega organa
o priznanju statusa invalida.
V skladu z veljavno zakonodajo volišča določajo pristojne volilne komisije, za volitve in referendum na
državni ravni so to okrajne volilne komisije, za volitve in referendum na lokalni ravni pa občinske volilne
komisije. V okviru svojih pooblastil Državna volilna komisija (DVK) usklajuje delo volilnih komisij volilnih
enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ. V ta namen
DVK za vsake volitve in referendum posebej določi navodila volilnim komisijam tudi glede določitve
volišč.
DVK je 25. maja 2017 na Brdu pri Kranju organizirala strokovni posvet za volilne komisije. Na posvetu
so bili udeleženci seznanjeni z novelo ZVDZ-C in v okviru tega tudi s priporočili in zakonskimi
obveznostmi glede določanja volišč. Priporočila DVK gredo v smeri, da v kolikor dosedanje
(tradicionalno) volišče ni dostopno invalidom, se na območju volišča poišče takšen objekt, ki je
invalidom dostopen. Prednost se daje objektom v javni lasti, saj morajo biti slednji dostopni invalidom že
na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov. Druge možnosti so preoblikovanja volišč in rešitve s
stalno ali začasno prilagoditvijo volišča – na primer izgradnja ali začasna namestitev klančin za invalide.
Po podatkih DVK se število volišč dostopnih invalidom z leti postopoma povečuje. Na zadnjih volitvah
predsednika republike jeseni 2017, torej še pred pričetkom uporabe relevantnih določb ZVDZ-C, je bilo
invalidom dostopnih 1.790 volišč oziroma 56,61 % volišč.
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pristojno za sistemsko urejanje volilne zakonodaje. Po sprejemu
novele ZVDZ-C je ministrstvo pristojne organe (predvsem pa občine, ki imajo v lasti največ javnih
objektov, ki so lahko primerni za volišča) seznanilo z novelo zakona in jih pozvalo, da v primeru potrebe
pristojnim volilnim komisijam za določitev volišč, ponudijo primerne javne objekte, katerih upravljavci so
oziroma, da to priporočijo tistim organom, ki sodijo pod njihovo pristojnost.
Kar zadeva stroške za izvedbo volitev, se v skladu z veljavno zakonodajo slednji krijejo iz proračuna
Republike Slovenije. Šteje se, da so sredstva za izvedbo volitev skladno z zakoni, ki urejajo javne
finance in javna naročila, zagotovljena z dnem, ki je z razpisom volitev določen kot dan, s katerim
začnejo teči roki za volilna opravila. Kar zadeva lokalne volitve, stroške za izvedbo krijejo občine.
Vlada RS meni, da morajo pristojne volilne komisije, ki določajo volišča, dosledno upoštevati veljavno
zakonsko ureditev in omogočiti, da bodo vsa volišča dostopna invalidom. Vlada RS tudi meni, da je
relevantno zakonsko določbo ob upoštevanju priporočil DVK mogoče uresničevati brez ukinjanja volišč.
Predvsem Vlada RS meni, da je potrebno pri določanju volišč dati prednost objektom v javni lasti države
ali občin, saj morajo biti ti objekti že na podlagi Zakona o graditvi objektov in Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov dostopni invalidom.
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Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z romsko problematiko
Vlada v odgovoru na vprašanje poslanke Anje Bah Žibert pojasnjuje, da je urejanje socialne in
skupnostno-integracijske dimenzije romske problematike v Republiki Sloveniji v nekaterih segmentih
pereče. Pristojna ministrstva imajo, skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami, vzpostavljene redne
stike in komunikacijo z organizacijami, ki se na terenu ukvarjajo z izzivi urejanja navedene problematike.
Upoštevajoč, da gre za večdimenzionalno problematiko, ki za doseganje dolgoročnega in trajnega
napredka terja usklajeno in povezano strategijo izvajanja ukrepov različnih resornih ministrstev (MZ,
MIZŠ, MOP idr.).
Ena izmed strokovnih nalog CSD-jev je, da se pri reševanju socialnih težav pri uporabnikih z zunanjimi
ukrepi spodbuja notranja motivacija, da se ti hitreje integrirajo v družbo. Nekateri posamezniki namreč
potrebujejo zunanjo spodbudo za doseganje in zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Naloga
CSD-jev pri tem je, da starše in posameznike učijo in spodbujajo na različne načine. Ukrepi CSD-jev so
recipročni z načinom delovanja le-teh. Ugotavlja se, da otroci iz romskih družin neredno obiskujejo šolo
in vrtec, predvsem zaradi pomanjkanja spodbud s strani staršev. Romski starši ne prepoznavajo
pomena izobraževanja in predšolske vzgoje za zdrav psihosocialni razvoj otroka in njihovo vključenost v
aktivno družbeno dogajanje. CSD-ji zato v praksi Rome, pri katerih prepoznajo omenjene težave,
zavežejo k vključitvi predšolskih otrok v posebej organizirano predšolsko vzgojo, vključitvi šoloobveznih
otrok v šolanje in rednem pošiljanju otrok v šolo, vključitvi odraslih v osnovno šolo za odrasle in
podobno. Z osnovnimi šolami, ki delujejo na območju pristojnosti CSD Novo mesto ima le-ta dogovor,
da jim mesečno sporočajo neupravičeno izostajanje otrok od pouka. Pri družinah, ki so prejemnice
denarno socialne pomoči, CSD Novo mesto postopa na način motiviranja v smislu prepoznavanja
pomembnosti rednega obiskovanja pouka in pridobivanja vrednote znanja. V smislu navedenega ima
CSD Novo mesto pogovore na domu tako s starši kot z otroki, time na osnovnih šolah in pogovore na
CSD. Le v skrajnih primerih, kjer kljub prizadevanjem CSD-ja za spremembo ni rezultatov, se CSD
posluži skrajnega ukrepa, tj. odvzem pravice do denarne socialne pomoči enemu od staršev oziroma
izplačilo denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki, kot posledica neizvrševanja dogovora o
aktivnem reševanju socialne problematike.
Vlada namenja veliko pozornosti ukrepom (ti so sistemski, specifični in projektni) za čim bolj učinkovito
integracijo romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja. Seveda pa je uspešno vključevanje Romov
odvisno tudi od uspešnosti ukrepov na drugih področjih: urejanja bivanjskih razmer, napredka na
področju zaposlovanja, zdravstva itd.
Eden ključnih ciljev Vlade RS pri integraciji romskih otrok je njihovo zgodnje vključevanje v vzgojnoizobraževalni sistem, kar pomeni vključevanje v predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred začetkom
osnovne šole, tj. najpozneje s štirimi leti. Namen vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako
slovenskega kot romskega) ter socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje izkušnje in
vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop in vključevanje v osnovno šolo.
Odstotki vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko v letu 2019 sklepajo upravljavci nepremičnega in
premičnega premoženja
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Vlada je sprejela sklep, da v primeru spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2019 ali
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci stvarnega premoženja
države sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem
države, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov glede na vrsto ravnanja in vrsto stvarnega
premoženja ne sme presegati:
• 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe državne
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne
sklade za leto 2019 oziroma 2.935.401,20 EUR;
• 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za organe
državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije
in javne sklade za leto 2019 oziroma 2.668.981,00 EUR;
• 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja premičnega premoženja za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
za leto 2019 oziroma 23.251.020,00 EUR;
• 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe
državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije
in javne sklade za leto 2019 oziroma 839.400,00 EUR.
Za spremljanje in evidentiranje zneskov porabljenih kvot skrbi Ministrstvo za javno upravo. O morebitni
porabi kvote Ministrstvo za javno upravo nemudoma obvesti Vlado, ki nato s sklepom ugotovi, od kdaj
sklepanje pravnih poslov določene vrste ali za določeno vrsto premoženja ni več mogoče.
Kot določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), lahko
upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja države izjemoma pravne posle razpolaganja
oziroma pridobivanja stvarnega premoženja sklepajo tudi izven letnih načrtov ravnanja, če je glede
nameravanega pravnega posla izpolnjen kateri izmed dveh taksativno navedenih pogojev v 12. čl.
ZSPDSLS. Gre torej za realizacijo možnosti iz 12. in 13. člena ZSPDSLS, saj bo z njim vlada s
posamičnim aktom določila kvote, znotraj katerih lahko upravljavci stvarnega premoženja države v letu
2019 sklepajo pravne posle pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za potrebe državnih
in pravosodnih organov ter pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila država, upoštevaje veljavni
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države.
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