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40. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 18. 7. 2019 - Vlada RS se je na svoji 40. redni seji med drugim seznanila s 
Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki 
bo zmanjšala stroške občin in z Analizo ocene finančnega učinka na proračune 
občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in 
nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. 
Sprejela je Strategijo na področju migracij, odločila o spornih vprašanjih v zvezi z 
Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 ter izdala 
spremembe Uredbe o podatkih registra nepremičnin in spremembe Uredbe o 
podatkih v evidenci vrednotenja. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o dopolnitvi 
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in sprejela Operativni 
načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2021–2027 ter se seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave 
programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 
2021–2027. Vlada RS je seznanila tudi s Poročilom o stanju na področju energetike v 
Sloveniji in Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018 ter med 
drugim odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi s prioritetami predsedovanja 
Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter v zvezi s plačami funkcionarjev. 
 
Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, 
ki bo zmanjšala stroške občin 
Ministrstva prednostno in pospešeno pripravljajo predloge sprememb predpisov v skladu s 
časovnim načrtom, določenim v poročilu delovne skupine ter predloge sprememb in 
dopolnitev prve skupine zakonov, evidentiranih v poročilu delovne skupine v roku, ki bo 
omogočal hkratno obravnavo s proračunskimi dokumenti za leto 2020. Koordinacijsko 
vlogo pri pripravi predlogov izvaja Ministrstvo za javno upravo. Delovna skupina bo z 
delom nadaljevala in do 31. decembra 2019 poročala vladi o realizaciji s tem poročilom 
dogovorjenih predlogov sprememb predpisov za zmanjšanja stroškov občin.  
 
Po petmesečnih prizadevanjih Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb 
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, je Ministrstvo za javno upravo na spletnem 
portalu e-demokracija objavilo osnutka Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin.  
 
Skupno sedem zakonov bo prineslo 32 mio evrov zmanjšanih stroškov za občinske 
proračune, hkrati pa več kot 4 mio evrov dodatnih prihodkov.  
 
Predpisa še nista v celoti usklajena, zato bo ministrstvo v drugi polovici avgusta ponovno 
povabilo združenja občin in ministrstva za skupno mizo. Oba predpisa bosta sprejeta 
hkrati s proračunskimi dokumenti za 2020 in 2021 in bosta pričela veljati s 1.1.2020. 
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Analiza ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih 
izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z 
aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018  
Analiza je bila pripravljena na podlagi zaveze Vlade RS z novembra 2018, ko je s 
predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. 
V tem dogovoru je določeno, da bodo Vlada RS in reprezentativna združenja občin po 
šestih mesecih preverili učinke navedenega dogovora s sindikati javnega sektorja na 
višino stroškov občin. 
 
Rezultati analize s pomočjo podatkov iz baze ISPAP kažejo, da naj bi odhodki občinskih 
proračunov zaradi učinkov povišanja plač znašali okoli 20 mio evr. 
 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin so sprejeli dogovor o višini 
povprečnine za leto 2019, ki znaša 573,50 EUR. V primerjavi z letom 2018, ko je 
povprečnina znašala 551 EUR, je povprečnina višja za 22,5 EUR.  
 
Občine so v letu 2018 prejele 1.154.638.564 EUR sredstev primerne porabe iz naslova 
dohodnine, v letu 2019 pa 1.186.218.380 EUR sredstev primerne porabe iz naslova 
dohodnine in 18.370.510 EUR iz državnega proračuna kot finančno izravnavo. Občine so 
v letu 2019 tako prejele 49.950.326 EUR več kot leta 2018. Del povišanja povprečnine je 
bil namenjen tudi pričakovanim višjim stroškom občin, zaradi predvidenega povišanja plač 
v javnem sektorju v letu 2019.  
 
V skladu s Poročilom Delovne skupine za pripravo predlogov predpisov, ki bodo zmanjšali 
stroške občin, bodo z Zakonom o zmanjšanju stroškov občin v letu 2020 zmanjšane 
obveznosti občin v višini najmanj 31 mio evrov.  
 
Skupni znesek zmanjšanja stroškov občin za prihodnje leto pa bo pričakovano večji, saj 
ocena finančnih učinkov zmanjšanja stroškov občin zaradi spremembe preostalih 
dogovorjenih zakonov še ni izdelana. 
 
Strategija na področju migracij 
Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, 
celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov 
migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.  
 
Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti 
stebri so:  

1. mednarodni vidik migracij, 
2. ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,   
3. mednarodna zaščita,  
4. integracija, 
5. nezakonite migracije in vračanje, 
6. varnostna komponenta. 



 

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

                                                                                         

 
Strategija definira ključne cilje vlade pri upravljanju migracij. Ti cilji so med drugim: 

• obravnavanje vzrokov migracij, 

• spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile,  

• zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje upravičenosti do 
mednarodne zaščite,  

• solidarnost in delitev bremen med državami članicami EU v okviru sprejemnih in 
integracijskih zmožnosti Slovenije, 

• zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju oblikovanja in 
izvajanja integracijske politike  

• odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij tako na zunanjih kot tudi na 
notranjih schengenskih mejah Republike Slovenije. 

 
Medresorska delovna skupina bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov 
spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi. 
 
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 
Vlada je odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2019. Opredeljen je nov obračunski model za ambulante družinske 
medicine in pediatrije na osnovni primarni ravni. Nagrajevali se bodo bolj obremenjeni 
zdravstveni timi.. Obračunski model predvideva nov mehanizem za nagrajevanje timov, ki 
presegajo mejo za možnost za odklanjanje novih zavarovanih oseb v letu 2019, to je 1895 
glavarinskih količnikov in hkrati uporabo dodatka za povečan obseg dela za time, ki 
presegajo to republiško povprečje.  
Nagrajevanje je določeno z lestvico – od 4 do 20 % od osnovne plače. 20 % dosežejo tisti 
timi, ki imajo glavarinski količnik nad 2395, kar je republiško povprečje. Za povprečnega 
družinskega zdravnika, ki je v 54. plačnem razredu in doseže 2395 glavarinskih količnikov, 
to pomeni dodatnih 400 evrov mesečno k osnovni plači. Diplomirana medicinska sestra, ki 
je tudi del tima, in je v 37. plačnem razredu, pri doseganju republiškega  povprečja dobi 
dodatnih 235 evrov na mesec, tehnik zdravstvene nege pa 173 evrov. Nov obračunski 
model prične veljati s 1. 8. 2019. Finančni učinek novega obračunskega modela znaša 
11,7 milijona EUR na letni ravni oziroma 4,8 milijona EUR v letu 2019.  
 
Aneks št. 2 poleg novega obračunskega model za ambulante družinske medicine in 
pediatrije določa tudi:  

• S 1. 10. 2019 se bo dvignila cena storitev za program zdravstvene nege v socialno 
varstvenih zavodih za okoli 5 %.  Finančni učinek na letni ravni je 6,7 milijona EUR, 
v letu 2019 1,7 milijona EUR.  

• V Aneksu št. 2 je zagotovljenih dodatnih 5.313.687,23 EUR za nadaljevanje 
projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vodi projekt »Krepitev zdravja za vse«. 
Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada na podlagi Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in se 
zaključi z 31. 12. 2019. Namen projekta »Krepitev zdravja za vse« je zmanjševanje 
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bremena kroničnih bolezni pri otrocih, mladostnikih in odraslih ter zmanjševanje 
neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. V projekt je bilo vključenih 27 
zdravstvenih domov. Za zagotovitev nadaljevanja pilotnega uvajanja integriranih 
centrov za krepitev zdravja (CKZ) in izvajanja nadgradenj preventive v patronažnih 
službah ter v otroških in šolskih dispanzerjih je potrebno zagotoviti dodatnih 
5.313.687,23 EUR, in sicer za integrirane CKZ 4.378.475,28 EUR, za patronažno 
varstvo 622.616,70 EUR ter za vodenje strokovne skupine za preventivo in 
preventivnih timov posameznih šol/vrtcev 312.595,25 EUR. Pričetek financiranja je 
s 1.1.2020. 

• Za koordinacijo in upravljanje implementacije centrov za duševno zdravje ter 
podporo izvajalcem se nameni 370.161 EUR. Za širitve in vzpostavitev slovenskega 
registra endoprotetike se nameni 253.797 EUR. 

 
Finančni učinki vseh predlogov v Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 
2019 znašajo 7 milijonov evrov. Finančne posledice predlogov so v okviru poslovanja 
ZZZS za leto 2019 in skladne s Finančnim načrtom ZZZS za 2019. 
 
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih registra nepremičnin 
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji uporablja podatke registra 
nepremičnin. Do izračuna vrednosti nepremičnin po novem Zakonu o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), vrednotenje nepremičnin poteka po obstoječem 
Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN).  
S spremembami ZMVN-1 se rok za izvedbo novega množičnega vrednotenja nepremičnin 
zamika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020. Zaradi zamika uvedbe novega množičnega 
vrednotenja nepremičnin je treba podatke registra nepremičnin, ki se uporabljajo le po 
obstoječem sistemu vrednotenja, ohraniti do 31.3.2020.  
 
Predlagana časovna uskladitev zagotavlja, do se bo vrednotenje nepremičnin po trenutno 
veljavnem sistemu vrednotenja po ZMVN izvajalo nemoteno do prehoda v nov sistem 
množičnega vrednotenja po ZMVN-1. 
 
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja 
Z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je bilo za potrebe 
množičnega vrednotenja nepremičnin določena vzpostavitev nove evidence vrednotenja 
kot posebne namenske evidence za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, v 
kateri se bodo shranjevali podatki, ki se uporabljajo pri izračunu posplošene vrednosti 
vseh nepremičnin v Sloveniji. Za nekatere podatke, ki se uporabljajo za množično 
vrednotenje nepremičnin, je evidenca vrednotenja matična evidenca, saj se podatki vanjo 
evidentirajo na podlagi vprašalnikov, ki jih izpolnijo lastniki oziroma upravljavci. Taki 
podatki so podatki o posebnih enotah vrednotenja, to so t. i. posebne nepremičnine, in 
sicer elektrarne, bencinski servisi in pristanišča.  
 
22. junija 2019 je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini 
vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja, s katerim so 
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bile uveljavljene nekatere spremembe podatkov, ki se zbirajo z vprašalniki od oseb, ki 
opravljajo dejavnost. Osebam, ki opravljajo dejavnost, so bili konec junija 2019 že 
posredovani vprašalniki. S predmetno uredbo je treba zagotoviti uskladitev evidence 
vrednotenja z že uveljavljenimi spremembami podatkov, ki se zbirajo z vprašalniki, ter na 
ta način zagotoviti, da se bodo zbrani podatki izkazali v evidenci vrednotenja ter tudi 
uporabili za potrebe množičnega vrednotenja (t.j. za oblikovanje modelov vrednotenja ter 
za pripis posplošene vrednosti nepremičninam). 
 
ZMVN-1 je prvotno predvideval, da bo do prvega pripisa posplošenih vrednosti 
nepremičninam na novi pravni podlagi prišlo 1. avgusta 2019. Skladno s tem je bilo v 
Uredbi o podatkih v evidenci vrednotenja določeno, da se uporaba nekaterih določb 
zamakne na 1. avgust 2019. V teh določbah so namreč določene vsebine, ki se jih bo 
lahko določilo šele na podlagi sprejetih modelov vrednotenja. Z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin se je rok za pripis novih 
posplošenih vrednosti nepremičninam po pravilih ZMVN-1 zamaknil na 1. april 2020. Z 
novim datumom je treba uskladiti začetek uporabe nekaterih določb Uredbe o podatkih v 
evidenci vrednotenja.  
 
Predlagana uredba mora biti uveljavljena do 31. julija 2019, saj sicer njena uveljavitev v 
delu prilagoditve datuma izvedbi množičnega vrednotenja nepremičnin zaradi vsebinske 
izpolnitve določbe prvotne določbe uredbe, za katero se predlaga sprememba, ne bo več 
mogoča. 
 
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 
Razlog za dopolnitev Uredbe je nov vsebinski poudarek regionalne politike v naslednjem 
programskem obdobju. 
 
Zaradi novega vsebinskega poudarka regionalne politike, bo v naslednjem obdobju večja 
pozornost namenjena obmejnim problemskim območjem, ki so po zakonodaji opredeljena 
kot prednostna območja vseh razvojnih politik.  
 
Pri dosedanjem, več kot sedemletnem delovanju je bilo ugotovljeno, da ministrstva, z 
redkimi izjemami, ne namenjajo svojih sredstev za vlagatelje z obmejnih problemskih 
območij. To je mogoče spremeniti z ustrezno organizacijo Vlade RS pri pripravi štiriletnega 
programa. Program bo vseboval razvojne spodbude različnih ministrstev, ki jih ta lahko 
dodeljujejo v skladu s predpisi in svojimi načini dodelitve javnih sredstev. Sledil bo 
skupnim ciljem in konkretno določil instrumente z nosilci in finančnim okvirjem. V programu 
bo določen tudi način njegovega spremljanja. S tem bo dosežena dodana vrednost 
takšnega programa, kot je usklajeno dodeljevanje razvojnih spodbud različnih politik, ki so 
v pristojnosti večih resorjev. 
 
Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2021–2027  
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovi, za namen priprave in 
spremljanja izvajanja regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v letu 2019, ažuriranje 
metodologije in baze podatkov o funkcionalno degradiranih območjih. 
 
Kot eno od nalog v okviru Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi 
regionalnih razvojnih programov 2021-2027 je Vlada RS naložila Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za okolje in prostor, 
Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za 
notranje zadeve, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za 
obrambo in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da najkasneje do 31. 12. 
2018 v skladu s svojimi razvojnimi politikami predložijo razvojne in varstvene potrebe za 
območje posamezne razvojne regije za programsko obdobje 2021-2027. 
 
V skladu z zakonodajo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pozvalo 
razvojne regije k pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027. Na podlagi poziva 
MGRT so v vseh razvojnih regijah sprejeli sklepe o pripravi RRP in programe priprave 
RRP ter pristopili k izvajanju. Pri izvajanju operativnega načrta je na državni ravni prišlo do 
večjih zamud. O razlogih je MGRT sproti obveščal regionalne razvojne agencije (RRA), 
npr. na delavnici z RRA dne 7. 12. 2018, ko je že bilo evidentno, da se operativni načrt na 
državni ravni izvaja z nekajmesečnim zamikom. MGRT si je prizadeval pospešiti aktivnosti, 
med drugim prek delavnice s pristojnimi ministrstvi, kasneje pa z aktivnostmi za realizacijo 
sklepa vlade, ki je ministrstvom določil rok 31. 12. 2018 za pripravo njihovih prispevkov za 
RRP. Dne 10. 1. 2019 je Vlada RS ob pregledu neizvedenih sklepov ugotovila, da je ta 
naloga v nekaterih primerih časovno neizvedljiva in rok podaljšala do 31. 3. 2019. 
 
S pristojnimi ministrstvi je bilo dogovorjeno, da za tiste politike, ki se oblikujejo in izvajajo 
samo na ravni države kot celote, ministrstva pripravijo usmeritve, priporočila in pojasnila 
glede strateških podlag in večjih državnih projektov v regijah, ki jih morajo RRP upoštevati. 
Kjer je to mogoče, pa se iz obstoječega gradiva za državno raven izluščijo tiste razvojne in 
varstvene potrebe oz. večje projekte, ki so relevantni za posamezno regijo. Ministrstva tem 
usmeritvam sledijo in njihovi prispevki postopoma prihajajo. 
 
Pričetek postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021–2027 
Vlada se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov 
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Službi Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) naložila, da v sodelovanju z ministrstvi, 
vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+). 
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Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog o večletnem finančnem okviru za 
programsko obdobje 2021–2027, junija istega leta pa še zakonodajne predloge uredb, ki 
urejajo koriščenje sredstev proračuna EU.  
 
Vlada je pozvala SVRK in pristojna ministrstva, da začnejo z aktivnostmi za prilagoditev 
sistema izvajanja evropske kohezijske politike, predvidene v predlogu zakonodajnega 
svežnja, in s pripravo oziroma prenovo dokumentov za izpolnjevanje t. i. tematskih 
omogočitvenih pogojev (strategije, akcijski načrti, resolucije in predpisi), na način, da bo z 
izvajanjem obdobja 2021–2027 mogoče začeti 1. januarja 2021.  
 
O napredku na tem področju bo SVRK poročala v okviru četrtletnih poročil o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014–2020. 
 
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji 
Slovenija je glede uspešnosti pri zagotavljanju varnega in cenovno dostopnega 
elektroenergetskega sistema, ki upošteva tudi načela okoljske trajnosti, po oceni 
Svetovnega energetskega sveta za leto 2018 uvrščena na visoko šesto mesto, z vidika 
energetske varnosti pa celo na drugo mesto. Poraba električne energije, vključno z 
izgubami v sistemu in ob upoštevanju, da polovični delež proizvodnje NEK pripada 
Hrvaški, ni bila v celoti pokrita s proizvodnimi viri na območju Slovenije. Pokritost 
slovenske porabe z domačo proizvodnjo je znašala približno 84,6 %.  
 
Z vidika proizvodnje električne energije prevzema čedalje pomembnejšo vlogo proizvodnja 
iz razpršenih virov, ki so priključeni na distribucijsko omrežje. To so predvsem male 
hidroelektrarne, sončne elektrarne, elektrarne na bioplin ter industrijski objekti za 
soproizvodnjo toplote in električne energije. V primerjavi z letom 2017 se je proizvodnja 
električne energije iz razpršenih virov povečala za 7,5%, predvsem zaradi večje 
proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrarn in soproizvodnje na fosilna goriva. 
Primerjava proizvodnje električne energije v elektrarnah, vključenih v podporno shemo, s 
celotno proizvedeno električno energijo v Sloveniji kaže, da se je delež električne energije, 
proizvedene v elektrarnah, vključenih v podporno shemo, glede na leto pred tem zmanjšal 
za 0,1 odstotne točke, in sicer na 7,5 %. 
 
K rabi obnovljivih virov energije Slovenijo zavezujejo nacionalni cilji, ki jih državi nalaga 
članstvo v Evropski uniji. Slovenija mora do leta 2020 doseči 25-odstotni delež OVE v 
končni bruto rabi energije, od tega 10 odstotni delež v prometu. Ocenjeni delež OVE v rabi 
bruto končne energije v letu 2018 znaša 21,8 % in je glede na delež v letu 2017 večji za 
0,3 odstotne točke. Ocenjeni delež električne energije iz OVE v končni bruto rabi električne 
energije za leto 2018 pa je za 0,3 odstotne točke nižji od doseženega deleža v letu 2017. 
Eden pomembnejših ukrepov energetske politike Slovenije pri razvoju uporabe OVE je 
shema državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 
in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Z javnimi pozivi je v 
nacionalno podporno shemo uveden konkurenčni postopek izbire projektov proizvodnih 
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naprav OVE in SPTE. V letu 2018 je bilo na javne pozive prijavljenih 365 projektov OVE in 
SPTE s skupno nazivno močjo 426,88 MW. 
 
Agencija za energijo v svojem poročilu ugotavlja, da se je poraba zemeljskega plina, kljub 
večjemu številu odjemalcev, zmanjšala. Na porabo posameznih skupin odjemalcev so 
vplivali različni dejavniki, kot so vremenski vplivi z letnimi temperaturnimi primanjkljaji, 
konkurenčnost cen zemeljskega plina, ugodne gospodarske razmere, gospodarska rast in 
drugi individualno pogojeni dejavniki. Maloprodajna cena zemeljskega plina za 
povprečnega gospodinjskega odjemalca se je zvišala za 2,7 %, za povprečnega 
negospodinjskega odjemalca pa za 7,9 %. 
 
Ena izmed pomembnih nalog agencije je varstvo gospodinjskih odjemalcev, še posebej 
varstvo ranljivih odjemalcev. Nujna oskrba je oskrba z električno energijo ali zemeljskim 
plinom, do katere je upravičen ranljivi odjemalec ob izpolnjevanju določenih pogojev. 
Nujno oskrbo izvaja operater distribucijskega sistema po postopku, določenem v 
sistemskih obratovalnih navodilih, na področju električne energije pa tudi skladno s pravili 
in kriteriji, ki jih je agencija določila v Aktu o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne 
oskrbe z električno energijo. V letu 2018 je bilo 17 gospodinjskih odjemalcev zemeljskega 
plina oskrbovanih prek instituta nujne oskrbe, na področju električne energije pa noben 
gospodinjski odjemalec. 
 
Energetska učinkovitost je pomemben del energetske politike države, ki z opredelitvijo 
nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti sledi skupnemu cilju EU – to je 20-
odstotnemu povečanju energetske učinkovitosti do leta 2020. Slovenija zastavljeni cilj 
zasleduje z vrsto uvedenih ukrepov spodbujanja učinkovite rabe energije, z izvedbo 
katerih se v aktualnem akcijskem načrtu do leta 2020 predvideva doseči prihranke končne 
energije. Eden pomembnejših ukrepov energetske učinkovitosti v Sloveniji je zagotovo 
Sistem obveznega doseganja prihrankov energije in alternativni ukrep, v okviru katerega je 
bila z EZ-1 vzpostavljena shema obveznega doseganja prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih. Energetska učinkovitost pomembno pripomore k doseganju tudi drugih dveh 
podnebno–energetskih ciljev do leta 2020 - zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in 
povečanje deleža obnovljivih virov v končni bruto rabi energije, hkrati pa je izvajanje 
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti tudi priložnost za gospodarski in družbeni 
razvoj države. 
 
Oskrba s toploto je distribucija toplote in hladu, ki se uporabljata za ogrevanje ali hlajenje 
prostorov, za potrebe industrijskih procesov in za pripravo sanitarne tople vode. V Sloveniji 
je v letu 2018 oskrbo s toploto iz 101 distribucijskega sistema zagotavljalo 57 distributerjev 
toplote v 66 občinah. Število odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme 
toplote, se je v letu 2018 glede na leto prej povečalo za 0,8 %. Pri distribuciji hladu tudi v 
letu 2018 niso bili evidentirani novi distribucijski sistemi daljinskega hlajenja. 
 
Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018 
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Iz podatkov za preteklo leto izhaja, da se je povečal vpis prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom v vpisnik, medtem ko je število prostovoljcev v 
prostovoljskih organizacijah upadlo, naraslo pa je skupno število opravljenih prostovoljskih 
ur.  
 
Močno se je povečalo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 
(javnih zavodih). V letu 2017 in 2018 so se organizacije s prostovoljskim programom 
skladno z ZProst že lahko vpisale v vpisnik, prav tako so o opravljenem prostovoljskem 
delu samostojno poročale. Vsled temu se je povečalo tako število prostovoljcev kot število 
opravljenih prostovoljskih ur v javnih zavodih, podrobnejša analiza pa je pokazala, da se je 
znižalo povprečno število opravljenih prostovoljskih ur na posameznega prostovoljca v 
javnih zavodih. 
 
V letu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki ustanavlja 
proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij. Sklad za razvoj nevladnih organizacij, 
katerega glavni viri so sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za 
financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih 
sindikatov, predstavlja temelj za financiranje ukrepov, ki jih naslavlja sprejeta strategija. Ob 
tem poudarjamo, da je eden izmed temeljnih strateških ciljev strategije kakovostno in 
trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno 
prispeva k družbeni blaginji. 
 
S strani prostovoljskih organizacij je vsako leto dana povratna informacija, da je za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela premalo mentorjev in koordinatorjev 
prostovoljcev. Strategija ima v svojem programu ukrepov predviden tudi ukrep spodbujanja 
mentorstva prostovoljcev na vseh področjih. Ministrstvo je tako že v letu 2017 pripravilo 
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij 
in prostovoljstva, katerega namen je subvencioniranje sto trajnostno naravnanih delovnih 
mest za razvoj in profesionalizacijo v nevladnih organizacijah, od tega dvajset trajnostno 
naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih 
organizacijah. Tudi v letošnjem letu je ministrstvo pripravilo javni razpis, ki bo ponovno 
omogočil dvajset trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje 
prostovoljstva.  
 
Z uresničevanjem ciljev strategije, zbiranjem in obdelovanjem podatkov o prostovoljstvu z 
namenom zagotovitve dejanskega pregleda nad stanjem področja prostovoljstva v 
Sloveniji in prikaza prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji, z nadaljevanjem 
promocije vpisa prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v 
vpisnik, si bo Vlada še naprej prizadevala, da bo prostovoljstvo v Sloveniji organizirano, 
kakovostno, prepoznano in cenjeno. 
 
Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru predsedovanja 
Slovenije Svetu EU 2021 
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Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je na Vlado RS naslovil pisno poslansko 
vprašanje, v katerem navaja izjavo ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek, da 
bo proga hitre železnice Dunaj – Ljubljana – Benetke ena od prioritet predsedovanja 
Slovenije Svetu EU 2021. Ob tem sprašuje, ali bo razvoj javnega, zlasti železniškega, 
potniškega prometa ena od dveh oziroma treh prioritet našega predsedovanja in kateri 
bodo ključni vsebinski poudarki tega področja tako znotraj EU kot v procesu infrastrukturne 
integracije Balkana.  
 
Vlada RS pojasnjuje, da delo na pripravi programa in prednostnih nalog predsedovanja 
Slovenije Svetu EU 2021 že poteka, pri njunem oblikovanju so vključeni vsi pristojni vladni 
resorji. Vlada bo prvi osnutek prednostnih nalog predsedovanja DZ predstavila 
predvidoma do začetka letošnje jeseni. Slednje se bodo v začetku prihodnjega leta 
ustrezno dopolnile s sprejemom prednostnih nalog Evropske komisije (EK) za obdobje 
naslednjih petih let. 
 
V sedanji fazi, ko se program še oblikuje, sta na področju prometa identificirani dve 
sektorski prednostni nalogi. Prva je uvedba alternativnih goriv v prometu, druga pa 
prometna povezljivost Zahodnega Balkana, kar vključuje širitve omrežja jedrnih koridorjev 
EU na to področje in olajševanje čezmejnega prometa (zmanjševanje čakalnih dob 
prevoznikov na mejah). V letošnjem letu se je začela tudi prenova smernic TEN-T (Trans-
European Transport Network, Pan-evropska prometna mreža). 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi s plačami funkcionarjev 
Vlada je prejela poslansko vprašanje poslanca, ki v zvezi s plačami javnih funkcionarjev 
med drugim sprašuje naslednje: kako primerne so po mnenju vlade plače javnih 
funkcionarjev, ali namerava vlada zvišati plače javnim funkcionarjem, kaj je po mnenju 
vlade dobra plača v Sloveniji, kako si javni funkcionarji zagotovijo višje dohodke poleg 
redne plače, kako pomemben del dohodkov so po mnenju vlade provizije in podkupnine 
javnih uslužbencev, zakaj imajo vsi javni uslužbenci še postranske dohodke, s čimer si 
izboljšajo svoj standard. 
 
Vlada odgovarja, da sistem plač funkcionarjev v javnem sektorju, pravila za njihovo 
določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za 
plače, določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). 
 
Najvišje funkcije v vseh treh vejah oblasti (predsednik republike, predsednik vlade, 
predsednik državnega zbora, predsednik vrhovnega sodišča) so uvrščene v najvišji možni 
plačni razred, določen s trenutno veljavno plačno lestvico, to je 65. plačni razred. Prav 
tako je 65. plačni razred uvrščen tudi predsednik Ustavnega sodišča.  
 
Ostale funkcije so v plačne razrede razvrščene, bodisi z določitvijo plačnega razreda 
uvrstitve, ki je pri nekaterih funkcijah določen na osnovi objektivnih kriterijev (npr. 
predsedniki oz. podpredsedniki višjega, okrajnega ali okrožnega sodišča se v plačne 
razrede razvrščajo glede na število zaposlenih, župani glede na število prebivalcev lokalne 
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skupnosti, ipd.), bodisi z določitvijo razpona plačnih razredov uvrstitve, pri čemer o 
konkretnejši uvrstitvi v plačne razrede odloča pristojna oseba oz. delovno telo, v skladu z 
ZSPJS (predsednik vlade za ministre, vlada na predlog ministra, pristojnega za javno 
upravo za državne sekretarje, pristojno delovno telo za poslance).  
 
Vlada glede na vlogo v sistemu državne ureditve ne more podati odgovora na vprašanje, 
ali so plače funkcionarjev primerne, bo pa v okviru svojih pristojnosti ukrepala, če se bo na 
podlagi objektivnih podatkov o razmerjih plač med funkcionarji in v razmerju do drugih 
zaposlenih v javnem sektorju v dialogu s posameznimi skupinami funkcionarjev izkazalo, 
da je plače funkcionarjev treba spremeniti. Pri tem bo pomembno vlogo imelo tudi dejstvo, 
da poseg v plače funkcionarjev vpliva na javne finance.    
 
Dialog o plačah javnih funkcionarjev bo potekal ob robu dialoga s sindikati javnega 
sektorja o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako kot že z 
nekaterimi skupinami funkcionarjev, se bodo predstavniki Vlade sestali tudi z ostalimi, ki 
bodo izrazili željo po dialogu, saj je vladna koalicija že seznanjena z razmerami in tudi 
zahtevami po zvišanju funkcionarskih plač. Glede na cilje, zastavljene v koalicijski 
pogodbi, pa vprašanje funkcionarskih plač sicer ni med prednostnimi nalogami.  
 
Vlada ne more podati enoznačnega odgovora na vprašanje, kaj naj bi bila dobra oziroma 
ustrezna plača, saj se ustreznost višine plač presoja vedno v relaciji  do različnih 
makroekonomskih in drugih kazalnikov (npr. povprečna plača, BDP, gospodarska rast, 
inflacija), ter upoštevaje širše makroekonomske ter javno finančne okoliščine, pri čemer pa 
pri obravnavi vprašanja ustreznosti višine plač posameznih skupin tudi ni mogoče 
spregledati konkretnega vrednostnega sistema posameznega družbenega okolja. 
 
Opravljanje drugih dejavnosti, poleg poklicnega opravljanja javne funkcije je urejeno z 
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določa, da poklicni funkcionar 
ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, lahko pa poklicni 
funkcionar, če drug zakon ne določa drugače, opravlja pedagoško, znanstveno, 
raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in 
upravlja z lastnim premoženjem.  
 
Plača javnega uslužbenca je v skladu z ZSPJS sestavljena iz osnovne plače, dela plače 
za delovno uspešnost in dodatkov. Provizije in podkupnine, o katerih govori poslanec,  ne 
predstavljajo zakonitih izplačil in tudi niso del plače, zato ni mogoče ocenjevati njihove 
pomembnosti v odnosu do plače. Je pa ob tem ključno izpostaviti, da je javni uslužbenec v 
skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU) zavezan častnemu ravnanju pri izvrševanju 
javnih nalog, v skladu s pravili poklicne etike. V skladu  z ZJU javni uslužbenci ne smejo 
sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril 
manjše vrednosti, pri čemer je natančno opredeljena tudi vrednost daril manjše vrednosti. 
Za funkcionarje sprejemanje daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije ureja 
ZIntPK, ki določa, da funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z 
opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti. 
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Nadalje je v ZIntPK določeno, da funkcionar, ne glede na vrednost darila, ne sme 
sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje 
njegove funkcije. 
 
Javni uslužbenci si izven delovnega razmerja lahko zagotavljajo druge dohodke, seveda 
upoštevajoč določbe delovnopravne zakonodaje glede obsega opravljanja drugega dela in 
prepovedi konkurence. Uradniki morajo pri tem spoštovati tudi ZJU, ki izrecno ureja 
opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov za uradnike. 
 

* * * 


