
 

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

                                                                                         

 
31. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks 
št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna 
poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na 
področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, glede učinkov Zakona o  razvojni 
podpori Pomurju in v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov. Vlada je 
tudi prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve 
nepremičnin. 
 
Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 
Sprejetje Aneksa št. 1 je pomemben korak k reševanju problematike družinske medicine. 
Vlada in Ministrstvo za zdravje s tem izpolnjujeta zavezo za vzpostavitev boljših pogojev 
dela družinske medicine. Partnerji, ki so sodelovali pri pripravi Ankesa št. 1 so se zavezali, 
da nobena zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega zdravnika. V 
Aneksu št. 1 se spreminja zgornja meja glavarinskih količnikov, ko lahko družinski zdravnik 
ali pediater na primarni začne odklanjati opredeljevanje novih zavarovanih oseb na 1895 
glavarinskih količnikov. Timi, ki presegajo glavarinski količnik pacientov ne bodo izpisovali, 
jih bodo pa vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino. 
 
V letu 2019 lahko družinski zdravniki ali pediatri na primarni ravni odklonijo opredeljevanje 
novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Obstoječi 
timi z glavarino nad 1895 na podlagi danes sprejetega Aneksa št. 1 svojih opredeljenih 
zavarovanih oseb ne bodo izpisovali, bodo jih pa vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika 
v timih z nižjo glavarino. Opredeljevanje novih zavarovanih oseb so najprej dolžni izvajati 
vsi timi, ki v letu 2019 ne dosegajo določenih 1895 glavarinskih količnikov oziroma timi, ki 
ne dosegajo 1383 opredeljenih zavarovanih oseb ter timi z najmanjšim številom 
glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb v območni enoti.  
 
Obstoječi timi, ki so v območnih enotah, kjer vsi timi presegajo dogovorjeni normativ za 
leto 2019, ne dosegajo pa državnega povprečja 2436 glavarinskih količnikov ali 1.778 
opredeljenih zavarovanih oseb, bodo začasno opredeljevali nove zavarovane osebe kot 
izbrani osebni zdravniki do državnega povprečja. Pred izbiro mora biti zavarovana oseba 
seznanjena z začasnostjo izbire in posledičnim prehodom na nov tim ob vstopu novega 
zdravnika specialista družinske medicine v javno mrežo primarnega zdravstvenega 
varstva.  
 
Obstoječi timi, ki dosegajo ali presegajo dogovorjeni normativ glavarinskih količnikov ali 
število opredeljenih zavarovanih oseb za leto 2019, pa ne bodo izpisovali zavarovanih 
oseb, vendar bodo vzpodbujali izbiro osebnega zdravnika pri nižje in nizko glavarinskih 
timih. Sezname timov, ki v določeni območni enoti ne dosegajo 1895 glavarinskih 
količnikov, bo zagotovila Zdravstvena zavarovalnica Slovenije.  
 



 

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

                                                                                         

Ministrstvo za zdravje skupaj z vsemi deležniki – Zavod za zdravstveno zavarovalnico 
Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov – že pripravlja 
uredbo ukrepov za administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov in nov obračunski 
model za financiranje dejavnosti družinske medicine, ki bo opredeljen v Ankesu št. 2. 
Aneks št. 2, ki bo imel finančne posledice, bo predvidoma sprejet na Vladi RS julija 2019.  
 
Sprememba določbe glede normativa glavarinskih količnikov je skladna s Sporazumom o 
začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih z dne 22. 11. 2016 in za družinske zdravnike in 
pediatre na primarni ravni določa nominalno določeno raven glavarinskih količnikov. Za 
ostale specialnosti primarne ravni je določena na ravni slovenskega povprečja in ostaja 
nespremenjena.  
 
Aneks št. 1 določa torej samo zgornjo mejo glavarinskih količnikov, ne posega pa v 
obstoječe obračunske modele in način plačevanja zdravstvenih storitev, zato posledično 
nima nobenih finančnih posledic. 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z dvigom povprečnin občinam in 
investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol 
Vlada pojasnjuje, da je z reprezentativnimi združenji občin: Združenjem mestnih občin 
Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije novembra 2018 
uskladila višino povprečnine in uskladila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje 
z zakonom določenih nalog občin in trenutno znaša 573,50 EUR. V primerjavi z letom 
2018 je povprečnina letos višja za 22,50 EUR, zato je bilo v državnem proračunu potrebno 
zagotoviti dodatnih 18.370.510 EUR. V skladu z Zakonom o financiranju občin je dogovor 
sklenjen za leto vnaprej in velja za celo leto. 
  
Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 med vlado in združenji občin je vseboval tudi 
zavezo vlade, da ustanovi posebno delovno skupino, ki bo preučila spremembe področne 
zakonodaje na področju pristojnosti občin s ciljem zmanjšanja stroškov občin. Delovna 
skupina je bila imenovana 31. januarja, te dni pa se je vlada že seznanila v vmesnim 
poročilom, ki predvideva konkretne zakonske spremembe, s katerimi bodo občinam 
zmanjšani stroški. Delovna skupina bo s svojim delom zaključila konec meseca junija. 
Predstavniki vlade in združenj občin pa iščejo tudi rešitve v smeri večje fleksibilnosti, 
namenskosti in poenostavitve tudi na področju sofinanciranja občinskih investicij. 
  
ZFO-1 določa vir financiranja občin, to so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v 
predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Na 
podlagi zaključnega računa državnega proračuna, ki je akt države in prikazuje realizirane 
prihodke in druge prejemke države ter odhodke in druge izdatke države, se ugotovi obseg 
dohodnine. Vplačana dohodnina v letu 2018 bo tako vir financiranja občin v letu 2020, v 
postopku za določitev višine povprečnine pa se upošteva tudi okvir za pripravo proračunov 
sektorja država, ki ga sprejme državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo, za 
naslednji dve proračunski leti. 
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Razpis za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v predšolsko in osnovnošolsko vzgojo 
se lahko pripravi, ko so zagotovljen ustrezen obseg proračunskih sredstev, ki omogoča 
sofinanciranje večjega števila investicij v vrtce in osnovne šole, v obdobju vsaj 4 let. 
Skladno s kriteriji in pogoji razpisa se za sofinanciranje izberejo tisti projekti, ki izkažejo 
največje potrebe, število izbranih projektov za sofinanciranje pa je odvisno od obsega 
zagotovljenih proračunskih sredstev ministrstva. Trenutni proračun Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport ne omogoča izvedbe novega razpisa, pri tem pa velja 
poudariti, da se aktivnosti za zagotovitev sredstev izvajajo že dlje časa in se bodo tudi 
nadaljevali. Je pa pristojno ministrstvo evidentiralo potrebe po novih investicijah v vrtce in 
osnovne šole ter pričakovanja lokalnih skupnosti po zagotovitvi  sredstev s strani države. 
  
Leta 2011 je MIZŠ objavilo zadnji razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno 
šolstvo, katerega prvotno predvideno obdobje sofinanciranja je bilo podaljšano zaradi 
varčevalnih ukrepov Vlade RS, kot posledice globalne gospodarske krize, sofinanciranje 
izbranih projektov pa poteka še danes, zato ni mogoče trditi, da ministrstvo ne izvaja 
sofinanciranja investicij v vrtce in šole. 
  
Odgovor na pisno poslansko vprašanje glede učinkov Zakona o  razvojni podpori 
Pomurju 
V odgovoru na poslansko vprašanje Vlada RS pojasnjuje, da je bil Zakon o razvojni 
podpori Pomurju sprejet kot del ukrepov za reševanje zaostrene gospodarske situacije v 
Pomurski regiji po stečaju več ključnih podjetij, med njimi tudi Mura d.d.. Pomurska regija 
je bila v času sprejema tega zakona tudi daleč najmanj razvita slovenska regija z velikimi 
primanjkljaji na področju infrastrukture, še posebej vodooskrbe in razvojne infrastrukture.  
 
Zakon bo do konca leta 2019 v realiziran v celoti. Gospodarski rezultati v Pomurski regiji 
se v zadnjih letih izboljšujejo. Stopnja registrirane brezposelnosti je precej nižja od kritične 
meje 17 %. Kljub temu, da je po brezposelnosti in indeksu razvojne ogroženosti Pomurska 
regija še vedno naša razvojno najbolj ogrožena regija, pa podatki o bruto domačem 
proizvodu kažejo, da se BDP na prebivalca povečuje. Spodbudnejše rezultate gre v 
določeni meri pripisati tudi učinkom zakona. Sprejeti ukrepi in spodbude so pozitivno 
vplivali na Pomursko regijo. Podjetja, ki so prejela spodbude za investicije so se 
tehnološko posodobila hitreje, kot bi se sicer, delovna mesta so se ohranila ter ustvarila 
nova delovna mesta. Samo v okviru prvega instrumenta v okviru Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije bo na območju zakona ustvarjenih čez 900 novih delovnih 
mest. 
 
Po zaključku obdobja izvajanja zakona, ki se izvaja do 31. 12. 2019, bo Pomurska regija 
obravnavana v skladu s sistemskim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja enako kot vse druge razvojne regije. V primeru še nadaljnje visoke stopnje 
brezposelnosti v tej regiji, bo vlada na podlagi meril iz Uredbe o izvajanju endogene 
regionalne politike, pripravila nov program razvojnih spodbud za to območje. Trenutno ne 
kaže, da bi bilo to potrebno, niti v Pomurski razvojni regiji, niti ne kje drugje v Sloveniji. 



 

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

                                                                                         

 
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih 
predlogov 
Poslanec Državnega zbora je na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi s številom 
zakonodajnih predlogov, sprejetih na vladi. Natančneje, poslanca zanima, koliko 
zakonodajnih predlogov je obravnavala in sprejela vlada v prvih 6 mesecih svojega 
delovanja in jih posredovala v odločanje v Državni zbor. Poslanec je prosil za ločen prikaz 
glede na to, ali je šlo za nov zakonodajni predlog, novelo zakona ali za zakon o ratifikaciji 
mednarodne pogodbe. Nadalje je prosil, naj se navede tudi resorno ministrstvo, ki je bilo 
predlagatelj zakonodajnega predloga. Poslanec dr. Logar je nazadnje vlado prosil, da po 
enakem modelu in za enako časovno obdobje pripravi pregled sprejemanja in 
posredovanja zakonodajnih predlogov v Državni zbor tudi za predhodne tri vlade, tj. za 
vlado dr. Mira Cerarja, mag. Alenke Bratušek ter Janeza Janše. 
 
V trenutnem mandatu je v obdobju od 13. 9. 2018 do 13. 3. 2019 vlada obravnavala in 
sprejela 43 zakonodajnih predlogov, od tega 5 predlogov novih zakonov, 21 predlogov 
novel zakonov in 17 predlogov zakonov o ratifikaciji mednarodne pogodbe. 
 
V mandatu vlade dr. Miroslava Cerarja v obdobju od 18. 9. 2014 do 18. 3. 2015 je vlada 
obravnavala in sprejela 55 zakonodajnih predlogov, od tega 7 predlogov novih zakonov, 
29 predlogov novel zakonov in 19 predlogov zakonov o ratifikaciji mednarodne pogodbe. 
 
V mandatu vlade mag. Alenke Bratušek v obdobju od 21. 3. do 21. 9. 2013 je vlada 
obravnavala in sprejela 52 zakonodajnih predlogov, od tega 9 predlogov novih zakonov, 
37 predlogov novel zakonov in 6 predlogov zakonov o ratifikaciji mednarodne pogodbe. 
 
V mandatu vlade gospoda Janeza Janše v obdobju od 10. 2. do 10. 8. 2012 je vlada 
obravnavala in sprejela 66 zakonodajnih predlogov, od tega 5 predlogov novih zakonov, 
49 predlogov novel zakonov in 12 predlogov zakonov o ratifikaciji mednarodne pogodbe. 
 
Prilagoditev sestava Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin 
Vlada je zaradi sprememb v kadrovski sestavi Ministrstva za finance, Geodetske uprave 
RS in Ministrstva za infrastrukturo prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo 
sistema obdavčitve nepremičnin.  
 
Vlada je namesto Irene Popovič kot predstavnico Ministrstva za finance imenovala v.d. 
generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov 
Petro Brus, namesto Antona Kupica je kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor 
imenovala generalnega direktorja Geodetske uprave RS Tomaža Petka, Darjo Kocjan pa 
bo kot namestnico članice Ministrstva za infrastrukturo nadomestila Anita Goršek.  
 
Sestava projektnega sveta je po omenjenih spremembah sledeča: 
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1. iz vrst priznanih strokovnjakov s področja davkov in upravnega prava, evidentiranja in 
vrednotenja nepremičnin, prostorskega načrtovanja in komunalnega opremljanja ter 
ekonomike in socialne funkcije nepremičnin: 

˗ dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, SNZ FIABCI,  
˗ dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 
˗ Leon Kobetič, SNZ FIABCI,  
˗ Jože Murko, SNZ FIABCI, 
˗ dr. Jernej Podlipnik, SNZ FIABCI, 
˗ Tomaž Banovec, SNZ FIABCI; 

 
2. iz vrst ministrstev in vladnih služb:  

a) predstavnike Ministrstva za finance:  

− Natalija Kovač Jereb,  

− Jože Novak (namestnici: mag. Neva Žibrik, Špela Kač), 

− mag. Petra Brus (namestnici: mag. Petra Istenič, mag. Tina Humar), 

− Jana Ahčin, Finančna uprava Republike Slovenije (namestnik: Peter Grum), 
b) predstavnika Ministrstva za okolje in prostor: 

− Aleš Prijon (namestniki: Barbara Radovan, mag. Suzana Stražar), 

− Tomaž Petek (namestnika: Franci Ravnihar, mag. Dušan Mitrović), 
c) predstavnico Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo:  

− dr. Karmen Vezjak Progar (namestnica: Nina Božičnik), 
 č)   predstavnika Ministrstva za javno upravo:  

− Uroš Korošec (namestnik: dr. Franci Žohar),  
d) predstavnika Ministrstva za infrastrukturo:  

− Nina Mauhler (namestnica: dr. Anita Goršek),  

− mag. Bojan Kumer (namestnik: mag. Hinko Šolinc), 
e) predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:  

− dr. Jože Podgoršek (namestnici: Hermina Oberstar, Ariana Libertin), 
f) predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

− Aleš Cantarutti (namestnici: Martina Gašperlin, Renata Martinčič), 
g) predstavnika Ministrstva za pravosodje: 

− Miha Verčko (namestnica: Darja Šumah); 
h) predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

− Iztok Žigon (namestnik: Mitja Maruško); 
i) predstavnico Ministrstva za kulturo: 

− mag. Ksenija Kovačec Naglič (namestnici: Barbara Mlakar, Veronika 
Leskovšek); 

 
3. iz vrst predstavnikov lokalnih skupnosti (županov, strokovnjakov za prostorsko 

načrtovanje, za urejanje stavbnih zemljišč in financiranje lokalne samouprave na 
predlog Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti 
občin Slovenije):  

1. Mirko Tavčar, ZMOS (namestnica: Amra Kadrič ),  
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2. Robert Smrdelj, ZOS (namestnica: mag. Mira Vizovišek Motaln), 
3. Jasmina Vidmar, SOS (namestnik: Staško Vešligaj), 
4. dr. Vilma Milunovič, Mestna občina Koper, 
5. Izidor Jerala, Mestna občina Novo mesto.  

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 


