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29. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 25. 4. 2019 -  Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice ter sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Sprejeto je bilo tudi mnenje o Predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju in pripravljen odgovor v zvezi s pobudo Interesne skupine lokalnih 
interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-
hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Prav tako pa se je Vlada RS 
seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju 
od 1. januarja 2017 do 31. marca 2019 in dala soglasje k projektu izvedbe dodatnih 
nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij.  
 
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice 
Uredba predstavlja uskladitev normativnih določb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te 
javne službe, ki je bila pripravljena za izvedbo razpisa za podelitev koncesij v letu 2010 in 
Uredbe o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega 
prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki se uporablja za obstoječa koncesijska 
razmerja. Uredba ureja tudi področje uvedbe enotne vozovnice skupaj s tarifami, določa 
standard dostopnosti javnega potniškega prometa in postavlja izhodišča za pripravo 
razpisa za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov v notranjem prometu. 
  
Uredba ureja financiranje izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, 
pogoje za koncesionarja, način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov in vse obveznosti koncedenta in koncesionarja. Urejeno je področje uvedbe 
enotne vozovnice, določitev udeležencev sistema enotne vozovnice, postopke za uvedbo 
enotne vozovnice, način izdaje enotne vozovnice, prodajo in uporabo enotne vozovnice. 
Enotna vozovnica je multimodalna in se uporablja na vseh voznih sredstvih (železniški 
prevoz potnikov, javni linijski medkrajevni prevoz potnikov) ter multioperaterska saj se 
potnik lahko pelje z vsemi prevozniki, ki vozijo na relaciji, za katero ima veljavno 
vozovnico.    
 
Z uveljavitvijo uredbe bodo urejene pravne podlage za uvedbo ukrepov, s katerimi se bo 
izboljšal javni linijski avtobusni prevoz potnikov.  
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja                                                          
Spremembe in dopolnitve obravnavane uredbe so potrebne zaradi prenosa Direktive 
Sveta 2013/59/EURATOM z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih 
standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi 
direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 
2003/122/Euratom.  
 
Direktiva, ki celovito ureja vidike tehnološke varnosti, se namreč v manjšem delu nanaša 
tudi na vsebine načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.  
 
S spremembami in dopolnitvami uredbe so te vsebine zajete v sistemski del uredbe, ki 
velja za vse načrte zaščite in reševanja, ali pa so dodane kot posebne vsebine, ki veljajo le 
za načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Pri noveliranju uredbe so 
bile upoštevne tudi ugotovitve in predlogi Strokovnega pregleda ureditev za pripravljenost 
in odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo v Republiki Sloveniji. Pregled je na poziv Vlade 
RS opravila misija IAEA (EPREV). 
 
Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Predlog zakona predvideva spremembo prve alineje tretjega odstavka in spremembo 
šestega odstavka 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
in določitev nadomestila med začasno zadržanostjo od dela v višini 100 % tudi zaradi 
darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe ter posledic 
darovanja krvi. S predlagano spremembo bi se darovalce krvi, plazme in krvotvornih 
matičnih celic ter darovalce organov in tkiv postavilo v enakopraven položaj z vidika višine 
nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. 
 
Ministrstvo za zdravje ne nasprotuje predlogu za spremembo Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju v delu, ki se nanaša na upravičenost do nadomestila 
med začasno zadržanostjo od dela za darovalce krvotvornih matičnih celic, živega tkiva in 
organov, vendar meni, da je problematiko pravic iz zdravstvenega zavarovanja treba 
urediti celovito. V programu dela Vlade RS je načrtovana priprava predloga novega 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v okviru katerega bo 
preučena tudi predlagana sprememba. 
 
Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil 
nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije 
Državni svet Republike Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo 
Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri 
prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Predlagano je bilo, 
naj pristojnim ministrstvom naroči, da od hrvaških pristojnih organov zahtevajo 
spoštovanje cestno-prometnih predpisov za vse udeležence v prometu ali pa recipročno 
prepovejo vstop hrvaškim tovornim vozilom nad 7,5 t (hrvaškim avtoprevoznikom) v 
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Republiko Slovenijo, oziroma, da se Slovenija in Hrvaška dogovorita, ter na obeh straneh 
meje omogočita prost promet tovornih vozil nad 7,5 t, ki nosijo registrsko oznako z 
območja Murske Sobote, Čakovca in Varaždina. 
 
Predlagatelj pobude navaja, da naj bi hrvaški obmejni organi na območju med Murskim 
Središčem in Novim Marofom prepovedovali vstop v Republiko Hrvaško slovenskim 
tovornim vozilom nad 7,5 t, medtem ko naj bi hrvaškim tovornim vozilom dovoljevali 
omenjen vstop. Zaradi prepovedi se morajo slovenska tovorna vozila preusmerjati na 
druge mejne prehode s Hrvaško. To jih postavlja v neenakopraven položaj s hrvaškimi 
prevozniki, saj morajo opraviti daljšo pot prevoza. To povzroča škodo slovenskemu 
gospodarstvu zaradi dodatnih stroškov transporta blaga in obenem povečuje 
obremenjenost slovenskih cest in okolja na tem območju.  
 
Vlada je pobudo preučila in se strinja z navedbami, da so v primeru dejstva, da hrvaški 
nadzorni organi, kljub prepovedi, dovoljujejo promet za hrvaška vozila, slovenski cestni 
prevozniki postavljeni v neenakopraven položaj. Vlada ugotavlja, da gre pri odločitvi 
hrvaških oblasti o omejitvi prometa težkih tovornih vozil na mejnem prehodu Petišovci-
Mursko Središče za enostranski ukrep, glede katerega je Ministrstvo za infrastrukturo 
podalo informacijo, da ni podalo svojega soglasja. Vlada se zaveda, da bo ukrep povzročil 
preusmeritev prometnih tokov na sosednje mejne prehode, zato na Ministrstvu za 
infrastrukturo iščejo rešitve, ki bodo sprejemljive tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za 
slovenski avtoprevozniški sektor.  
 
Vlada meni, da je možno problematiko urejati najprej  v okviru medsebojnega dialoga med 
državama, recipročni ukrepi pa pridejo na vrsto, ko so izčrpane ostale možnosti. 
Ministrstvo za infrastrukturo ježe posredovalo pobudo pristojnemu ministrstvu Republike 
Hrvaške za sestanek mešane komisije za cestne prevoze, kjer bo med drugim obravnavan 
tudi ukrep Republike Hrvaške glede zadevne zapore prometa ter izvajanje tega ukrepa. V 
tem kontekstu se bo Ministrstvo za infrastrukturo zavzelo za nediskriminatorno 
spoštovanje cestno-prometnih predpisov za vse udeležence v prometu. Z navedeno 
problematiko je seznanjeno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. 
 
Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. 
januarja do 31. marca 2019 
Vlada je Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2019 (PDV 2019) 
sprejela na 16. redni seji dne 24. januarja 2019. PDV 2019 na dan priprave poročila šteje 
200 predpisov (63 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 40 predpisov iz pristojnosti 
Vlade in 97 predpisov iz pristojnosti ministrstev). 
 
V PDV 2019 so uvrščeni obvezni predpisi, to so tisti predpisi, ki jih je treba pripraviti na 
podlagi obveznosti, ki izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, 
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali mednarodnega sporazuma, in 
neobvezni predpisi, ki jih terjajo (neizvedeni) sklepi Vlade in jih je zato treba sprejeti v letu 
2019.  
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Vlada je v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2019 neodvisno od PDV 2019 realizirala 
167 predpisov (31 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 55 predpisov iz pristojnosti 
Vlade in 81 predpisov iz pristojnosti ministrstev). Od skupnega števila realiziranih 
predpisov je bilo realiziranih 25 predpisov iz PDV 2019 (10 predpisov iz pristojnosti 
Državnega zbora, 9 predpisov iz pristojnosti Vlade in 6 predpisov iz pristojnosti ministrstev, 
vključujoč 1 predčasno realiziran predpis iz pristojnosti Vlade in 1 predčasno realiziran 
predpis iz pristojnosti ministrstev). 
 
Poleg navedenega je vlada sklenila še, da se v Normativnem delovnem programu Vlade 
Republike Slovenije za leto 2019, sprejetem s sklepom z dne 24. 1. 2019 e na zahtevo 
predlagateljev: 

• izloči predpis Zakon o letalstvu, saj ne gre za obvezen predpis; 

• izloči predpis Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja, saj je bilo ugotovljeno, da novega predpisa ni treba 
sprejeti; 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju določenih nevarnih 
snovi v električni in elektronski opremi nadomesti s predpisom Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi; 

• Uredba o prejemanju in obdelavi elektronskih računov s področja javnega naročanja, 
koncesij in javno-zasebnih partnerstev  nadomesti s predpisom Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 

 
V PDV 2019 se naknadno uvrstijo naslednji obvezni predpisi: 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju; 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog; 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov. 

 
Soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru 
dogovorov za razvoj regij 
Vlada je sprejela sklep, da se izvede projekt Izvajanje dodatnih nalog kohezijske politike 
2014–2020, vezanih na dogovore za razvoj regij. Za namene izvedbe projekta bodo 
nekatera ministrstva v vlogi posredniških organov upravičena do 28 projektnih zaposlitev 
za določen čas.   
 
Ključni izvedbeni instrument regionalne politike so dogovori za razvoj regij, v okviru katerih 
se izvajajo številni projekti (trenutno 241), ki se sofinancirajo tudi s sredstvi evropske 
kohezijske politike. Ker morajo zaposleni na ministrstvih v vlogi posredniških organov 
poleg rednih delovnih nalog s tega naslova opravljati tudi vrsto dodatnih nalog, se za 
njihovo učinkovito in pravočasno izvedbo zagotavlja do 28 projektnih zaposlitev za določen 
čas. Sredstva zanje se bo zagotovilo iz t. i. tehnične podpore, predvidene v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
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Gre za do 20 zaposlitev na Ministrstvu za okolje in prostor, do pet na Ministrstvu za 
infrastrukturo in do tri na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 

 
* * * 

 
 
 
 
 


