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50. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 14. 11. 2019 – Vlada RS je na svoji 50. redni seji med drugim sprejela 
stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predlogov proračunov 2020 in 2021, 
novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter izdala novelo 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020. Sprejela pa je tudi nekaj odgovor na poslanska vprašanja, med drugim 
na vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, s prilagoditvijo razsvetljave 
kategorizaciji cest, s predlogom proračuna EU za infrastrukturne projekte in 
odgovor na pobudo za preprečitev zapiranja poštnih poslovalnic. Prav tako pa je 
Vlada RS sklenila povečati namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada. 
  
Stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predlogov proračunov 2020 in 2021 
Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede skladnosti predloga proračunov 
za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Vlada na podlagi podanih pojasnil nedoslednosti in 
ob dejstvu, da ima v primeru uresničitve tveganj na voljo instrumente ukrepanja, ocenjuje, 
da je predlagan dopolnjen predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen. 
 
Fiskalni svet v svoji oceni ugotavlja formalno skladnost s fiskalnimi pravili, pri tem pa 
opozarja na določena tveganja pri izvajanju fiskalne politike in na nekatere nedoslednosti 
pri ocenah. Vlada pojasnjuje, da Ministrstvo za finance pri svojih napovedih upošteva 
napoved gospodarskih gibanj, ki jo pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj 
(UMAR). K temu vlada dodaja, da se zaveda visokih tveganj, ki izhajajo iz negotovosti v 
mednarodnem okolju, zato so bili opravljeni testi občutljivosti. Ocenjena je bila tudi 
napoved prihodkov sektorja država z upoštevanjem alternativnega scenarija nižje 
gospodarske rasti zaradi nižjega tujega povpraševanja (predpostavke UMAR). 
 
V stališču vlada pojasnjuje tudi, da ima instrumente ukrepanja v primeru, da se po 
sprejemu proračunskih dokumentov sprejmejo predpisi, ki bi lahko ogrozili izvajanje pravil. 
To se navezuje na ugotovitev Fiskalnega sveta, da proračunski dokumenti ne vsebujejo 
učinkov vseh predlaganih oziroma veljavnih ukrepov. Pojasnjuje tudi, da je v dopolnjen 
predlog proračunov, ki ju je sprejela 5. novembra 2019, vključila učinke sprejetih 
sprememb davčne zakonodaje. V dopolnjenih predlogih so tako opisani sprejeti ukrepi in 
finančni učinki na prihodke in izdatke državnega proračuna.  
 
Slovenija bo v letih 2019 in 2020 ohranjala javnofinančni presežek (0,81 % BDP v 2019 in 
0,88 % BDP v 2020). Strukturni saldo se bo zaradi slabše makroekonomske napovedi 
nekoliko poslabšal, kljub temu pa bo, po ocenah Ministrstva za finance, še vedno pozitiven 
in izravnan na srednji rok (0,1 % BDP v 2019 in 0,13 % BDP v 2020).  
 
Vlada na podlagi podanih pojasnil nedoslednosti in ob dejstvu, da ima v primeru 
uresničitve tveganj na voljo instrumente ukrepanja, ocenjuje, da je predlagan dopolnjen 
predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen. 



 

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

                                                                                         

 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih 
S predlagano novelo zakona se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok 
očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se 
podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali 
več hkrati živorojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda 
osnovne šole najstarejšega otroka. Vlada RS pojasnjuje, da je to tudi eden od ukrepov, 
naveden v Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« in 
dodaja, da se v predlagani noveli pravica do starševskega dopusta uvaja tudi za rejnike, 
kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil 
prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo in sicer je rejnik 
upravičen do 30 dni starševskega dopusta.  
 
Nadalje se s predlagano novelo dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in 
starševskega nadomestila na 547,32 evra bruto oziroma 402,18 evra neto,  kar je enako 
kot osnovni znesek minimalnega dohodka. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče 
mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje (polnih 12 mesecev), ki se 
upošteva pri izračunu višine nadomestila. Vlada RS dodaja, da se na enak znesek dviguje 
tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, 
očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko 
varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 
mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Starševski dodatek v predlogu novele tako 
znaša 402,18 evra. Nove višine bodo veljale za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022. 
 
Dviguje se tudi višina nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso 
zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih 
treh letih vsaj 12 mesecev. Tudi v tem primeru je osnova 547,32 evra bruto. Tako 
določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imel v 
zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, poveča za 20,78 evra bruto, 
vendar največ za 353,73 evra bruto. Zagotovitev minimalnega porodniškega nadomestila 
vsem porodnicam, državljankam Republike Slovenije, ne glede na njihov status, je tudi 
zaveza v koalicijskem sporazumu, dodaja Vlada RS.  
 
Vlada pojasnjuje, da se s predlogom novele odpravlja tudi neskladnost slovenske 
zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU, ki nam jo v opominu očita Evropska komisija. Zaradi 
uskladitve slovenske zakonodaje z evropsko direktivo bodo pravice do družinskih 
prejemkov vezane na prijavljeno (stalno ali začasno) prebivališče enega od staršev 
oziroma otroka in ne več na stalno prebivališče.  
 
S predlagano novelo bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba 
starša hkrati, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva 
otroka iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona, pri čemer skupna izraba pravice ne sme 
presegati 40 ur tedensko.  
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020 (CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih 
akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja 
(SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje 
posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR). 
 
Uredba CLLD se spreminja zaradi: 

• uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi, 

• finančnih določb za sklad EKSRP in ESPR, 

• podrobnejše opredelitve glede pogojev upravičenosti ter časovne opredelitve 
upravičenosti stroškov, 

• tehničnih popravkov. 
 
S spremembo in dopolnitvijo uredbe se uvajajo nujne spremembe in dopolnitve za 
izvajanje uredbe in črpanje evropskih sredstev. 
 
Povečanje namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada  
Vlada je sklenila, da se namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada (SSRS), povečata z vplačilom dodatnega namenskega 
premoženja v kapital javnega sklada v višini 12.279.450,50 evrov. Namensko povečanje 
premoženja SSRS je potrebno zaradi potreb po dodatnih nepremičninah in zaveze glede 
števila javnih najemnih stanovanj, ki sta opredeljena v Resoluciji o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25) in Akcijski program ReNSP15-25. 
SSRS opravlja vlogo glavnega izvajalca nacionalne stanovanjske politike, pri čemer je 
vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse 
prebivalce. Posebno pozornost se posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam 
prebivalcev.  
 
Z  dodatnimi denarnimi sredstvi bo SSRS pridobival nepremičnine, ki jih je SSRS iz nabora 
nepremičnin Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.  opredelil kot najbolj primerne in so 
določene tudi v skupščinskem sklepu DUTB, ki ga je Vlada RS sprejela na 35. redni seji 
dne 13. 6. 2019.  
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti 
Ker ZJN-3 ne vsebuje definicije »naročila drobnih vrednosti«, ki jih poslanec omenja v 
svojem poslanskem vprašanju, Vlada na vprašanje uvodoma pojasnjuje razliko med t.i. 
evidenčnimi naročili in pa naročili malih vrednosti. Vlada v odgovoru pojasni uporabo 
posameznega instituta in načine, kako se posamezna naročila spremljajo oz. kako se 
zagotavlja njihova gospodarnost in transparentnost. 
 
Poslanec v vprašanju sprašuje tudi »kdaj se bo končno že ustavila ta prepogosto politično-
pajdaška kleptokracija in s katerimi urgentnimi ukrepi in kazenskim pregonom tistih, ki 
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tovrstne prakse omogočajo?« V zvezi s tem vprašanjem Vlada v odgovoru pojasnjuje 
način zagotavljanja, da se tudi pri »naročilih drobnih vrednosti« spoštujejo temeljna pravila 
razpolaganja z javnimi sredstvi. Pri tem je treba upoštevati tudi prekrškovno prakso 
Državne revizijske komisije (DKOM) v zvezi s t.i. drobljenjem javnih naročil, o čemer so bili 
podatki pridobljeni od DKOM, ki vodi predmetno evidenco. 
 
Vlada je tako od DKOM pridobila podatke iz evidence o prekrških. Po podatkih DKOM je 
bilo v obdobju zadnjih deset let na letni ravni v povprečju sproženih 20 postopkov zaradi 
suma prekrška drobljenja javnih naročil in oddaje javnih naročil brez izvedbe ustreznega 
postopka, pri čemer je v zadnjih letih opaziti trend naraščanja tovrstnih zadev, v letu 2018 
pa so to bili tudi najpogostejši obravnavani prekrški. DKOM podatke vodi po pravni 
kvalifikaciji prekrška in ne po njegovem dejanskem stanu - izvršitvenem ravnanju 
naročnika oziroma njegove odgovorne osebe. Podatki vključujejo vse naročnike, očitek 
drobljenja pa se lahko pojavi v obeh prekrških, tako pri drobljenju javnih naročil kot pri 
oddaji javnih naročil brez izvedbe ustreznega postopka. Podatki ne vključujejo zadev, v 
katerih prijavitelji očitajo naročnikom neopredeljene kršitve oziroma prekrške in ti potem v 
postopku niso ugotovljeni. Skupaj je bilo v obdobju zadnjih deset let s strani DKOM in 
pristojnega sodišča v primerih drobljenja javnih naročil in oddaje javnih naročil brez 
izvedbe ustreznega postopka pravnomočno izrečenih 69 sankcij (glob in opominov), od 
tega je bilo skupaj izrečenih za 706.909 evrov glob. Poleg navedenih sankcij je v nekaterih 
primerih odgovornim osebam naročnikov bila izrečena še stranska sankcija izločitve iz 
postopkov javnega naročanja.   
 
Področje javnega naročanja v Republiki Sloveniji urejeno z zakonom, ki ureja javno 
naročanje (t.j. ZJN-3) in z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja 
(ZPVPJN). K javnemu naročanju so zavezani vsi subjekti, ki jih zakon opredeljuje kot javne 
naročnike. V skladu z ZJN-3 so naročniki organi Republike Slovenije, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava, javna podjetja, ki opravljajo eno ali več 
dejavnosti na infrastrukturnem področju ter drugi subjekti, ki opravljajo eno ali več 
dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnosti pristojni organ 
Republike Slovenije podelil posebne ali izključne pravice. Naročniki samostojno 
odgovarjajo za izvajanje javnih naročil in so za njegovo izvajanje in posledice v zvezi s tem 
tudi odgovorni. ZJN-3 določa postopkovna pravila za izvedbo postopka oddaje javnega 
naročila, npr. temeljna načela javnega naročanja, izbiro ustreznega postopka, splošna 
pravila za vse vrste javnih naročil glede tehničnih specifikacij, splošna pravila za določanje 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (npr. kadrovski, finančni, ipd.), roke v 
postopku, ki morajo biti spoštovani. 
 
Slovenska nacionalna zakonodaja, ki je skladna z zakonodajo EU, predvideva pravno 
varstvo, ki pomeni možno individualno zaščito za subjekte, ki bi želeli sodelovati v 
postopkih javnega naročanja, ali ki že sodelujejo, pa so jim ali bi jim lahko bile kršene 
pravice. ZPVPJN s tem sistemom omogoča zainteresiranim, da lahko z uporabo pravnega 
instrumentarija zaščitijo svoje pravice in preprečijo morebitne nepravilnosti v samem teku 
javnega naročanja. V teh postopkih, sproženih na podlagi vloženega zahtevka za revizijo, 
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odloča DKOM kot neodvisen državni organ. ZPVPJN določa tudi subjekte, ki tovrstni 
postopek lahko sprožijo z vidika javnega interesa oziroma zaradi zaščite javnega interesa. 
V okviru navedenega govorimo o ex ante kontroli javnega naročanja. 
 
Pregled oziroma kontrolo že izvedenih oziroma zaključenih postopkov javnega naročanja, 
to pomeni ex post kontrolo javnega naročanja, imajo različni državni organi, vsak v okviru 
svojih, s predpisi določenih pristojnosti na področju javnega naročanja, npr. Računsko 
sodišče Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Javna agencija 
Republike Slovenije za varstvo konkurence, Urad za nadzor proračuna, DKOM in organi 
pregona. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji 
cest   
V odgovoru je pojasnjeno, da področje svetlobnega onesnaževanja ureja Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Nosilec omenjene uredbe je Ministrstvo za 
okolje in prostor, ki je že prepoznalo problematiko pretirane osvetlitve cest in javnih 
površin (pločniki, kolesarske steze, območja za promet počasnih vozil) in to predvsem v 
nočnem času, ko je frekvenca prometa nizka. Hkrati je ministrstvo tudi prepoznalo, da 
zaradi tehnološki napredek razvoja svetil v zadnjih letih, ki ponuja svetila z veliko 
energetsko učinkovitostjo, uredba ne naslavlja omejevanja svetlobnega onesnaževanja v 
zadovoljivi meri. Zato ima Ministrstvo za okolje in prostor v načrtu, da v letu 2020 
omenjeno uredbo novelira. Nova uredba bo ustrezneje naslovila ta problem, to je. 
prilagoditev jakosti razsvetljave cest in javnih površin glede na ocenjeno frekvenco 
prometa. Ministrstvo za okolje in prostor je v postopek priprave nove uredbe že povabilo 
Ministrstvo za infrastrukturo, da bosta bo s skupnim znanjem in izkušnjami obe ministrstvi 
pripravili osnutek predpisa.  
 
Sicer pa je razsvetljava cest vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na 
cestah.  Omenjeni pravilnik določa, da mora cestna razsvetljava glede na projektno hitrost 
ceste zagotavljati ustrezno raven osvetlitve in osvetljenost prometnih površin ter optično 
voditi promet v skladu s predpisi, ki urejajo dopustno svetlobno onesnaževanje okolja.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s predlogom proračuna EU za 
infrastrukturne projekte 
Vlada je državnemu zboru predložila odgovor na pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša 
na 6,5 milijarde EUR, ki je navedeno v predlogu Proračuna Evropske unije in je 
namenjenih za kritično prometno-logistično varnostno infrastrukturo (t.i. vojaško 
mobilnost), ter način, kako bo lahko Slovenija črpala del teh sredstev.   
 
V predlogu EU proračuna 2021 – 2027 je v okviru inštrumenta za povezovanje Evrope 6,5 
milijarde EUR sredstev namenjenih za naloge vezane na izboljšanje vojaške mobilnosti in 
potrebno nadgradnjo civilne prometne infrastrukture na vseevropskem prometnem 
omrežju (TEN-T). Tak finančni program bo v naslednji finančni perspektivi prvič uvrščen v 
EU proračun. Trenutno se še pripravljajo izhodišča za njegovo izvedbo. Pravna podlaga za 
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opredelitev osnovnih kriterijev za črpanje 6,5 milijarde EUR za prometno infrastrukturo z 
dvojno rabo (»dual-use«) je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 
in (EU) št. 283/2014. Ker gre za uskladitev potreb vojaškega sektorja s potrebami civilnega 
prometa na TEN-T, so bili najprej na obrambnem svetu EU sprejeti vojaški standardi, nato 
pa je bila v začetku leta 2019 izdelana analiza vrzeli med vojaškimi in TEN-T standardi iz 
uredbe EU 1315/2013. Trenutno poteka razprava o »vrednostih« standardov za dvojno 
uporabo (Dual-use value), ki naj bi bila zaključena predvidoma v začetku leta 2020. Te 
vrednosti bodo predstavljale podlago za črpanje sredstev iz naslova vojaške mobilnosti v 
letu 2021 – 2027. Evropska komisija je še napovedala, da bo po sprejemu uredbe o 
vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope za finančno perspektivo 2021 -2027 
(predvidoma do konca leta 2020) in na podlagi vrednosti standardov za dvojno rabo 
infrastrukture pripravila indikativen seznam pred-identificiranih projektov na vseevropskem 
prometnem omrežju (TEN-T). Ta naj bi opredelil odseke, na katerih bodo opredeljeni 
potencialni projekti za dvojno rabo (»dual-use«). Ker gre za centraliziran finančni program, 
bo Evropska komisija izvedla razpise, na katere bo lahko kandidiralo 27 držav članic EU. 
 
Potencialni infrastrukturni projekti v Sloveniji bodo lahko obsegali prilagoditve in 
posodobitve infrastrukture na avtocestnem omrežju, prilagoditve na železniškem omrežju 
ter prilagoditve v pristanišču Koper,  vendar le na infrastrukturi, ki je del TEN-T omrežja.  
 
Zrele faze projekta 2. tir Divača-Koper so bile predložene za sofinanciranje iz Instrumenta 
za povezovanje Evrope na razpisih Evropske komisije v letih 2016  in 2017. Trenutno 
potekajo usklajevanja s službami Evropske komisije za sofinanciranje dela projekta s 
sredstvi Kohezijskega sklada. Načelo pri evropskem sofinanciranju je, da na nepovratna 
evropska sredstva kandidirajo zreli projekti, ki bodo zaključeni v tekoči finančni perspektivi.  
 
Pobuda za preprečitev zapiranja poštnih poslovalnic  
Univerzalna poštna storitev je - ne glede na aktualno izvajanje aktivnosti prilagajanja in 
optimizacije poštnega omrežja - v predpisani kakovosti neizključujoče zagotovljena vsem 
državljanom Republike Slovenije na način in v obsegu, kot to nalagata Zakon o poštnih 
storitvah in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Razmere na trgu 
poštnih storitev so se v zadnjih letih bistveno spremenile zaradi prehoda na elektronsko 
komunikacijo in upada količine prenosa pisemskih pošiljk, zmanjšujejo pa se tudi obiski 
poštnih poslovalnic. Gre za splošen trend na ravni EU, zato je eden izmed izzivov 
izvajalcev univerzalne poštne storitve v vseh državah EU prilaganje omrežja 
spremenjenim potrebam uporabnikov. Pri tem želimo poudariti, da je univerzalna poštna 
storitev v obsegu storitev in gostote poštnega omrežja v Sloveniji primerjalno z EU 
nadpovprečno visoka. Tudi delež klasičnih poštnih poslovalnic v Sloveniji je visok, saj je 70 
% poslovalnic v lasti Pošte Slovenije in le 30 % t. i. pogodbenih pošt. Nemčija ima denimo 
le še 0,1 % lastnih pošt, Nizozemska 0,3 %; Velika Britanija 3,2 %, Irska 4,3 %, Finska 9,3 
%, Danska 10,4 %. 
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Ključni razlog za optimizacijo poštnega omrežja je naglo upadanje storitev (število in 
frekvenca). Zato je pri vrednotenju pobude le-to treba kritično presoditi tudi v luči dejanskih 
potreb prebivalstva po poštnih storitvah (poslovalnicah oz. poštah), upoštevajoč tudi 
kazalnike uporabe IKT v gospodinjstvih ter stopnje razvitosti informacijske družbe. 
Substitucija klasičnih poštnih storitev z elektronskimi in sodobnimi tehnologijami, ki 
bistveno spreminjajo uporabniške navade državljanov, se odraža s strukturnimi 
spremembami na trgu poštnih storitev, v okviru katerih se zmanjšuje obseg poštnih in 
drugih storitev, ki jih občani opravijo na poštnih okencih. V Republiki Sloveniji večina 
zasebnih uporabnikov poštno poslovalnico obišče 1–3 krat mesečno, 34 % pa redkeje kot 
1-krat mesečno. Univerzalna poštna storitev v obsegu vseh storitev Pošte Slovenije danes 
predstavlja le še 16,3 %, predvideni trend upadanja do leta 2022 je še nadaljnjih 20 %.  
 
Temeljni namen projekta optimizacije poštnega omrežja je oblikovanje omrežja kontaktnih 
točk v obsegu in v organizacijski obliki, kot to izhaja iz meril splošnega akta. Aktualno 
prilagajanje spremenjenim potrebam uporabnikov poštnih storitev v največji meri upošteva 
razumne potrebe uporabnikov v lokalnem okolju, obenem pa naj bi Pošti Slovenije 
omogočila finančno vzdržno izvajanje univerzalne storitve. V luči zapiranja poštnih 
poslovalnic ocenjujemo, da Pošta Slovenije korektno podaja predloge za nadomestitev teh 
poslovalnic na tak način, da bi bili prebivalci najmanj prizadeti ter na način, da je 
zadoščeno veljavnim standardom. Projekt prilagajanja in optimizacije Pošte Slovenije - ob 
strukturnih spremembah na trgu poštnih storitev in spreminjajočih se uporabniških 
navadah - omogoča dolgoročno stabilnost in uspešnost poslovanja, vključno z 
zagotavljanjem univerzalne poštne storitve v predpisanem obsegu in kakovosti.  
 
Glede očitkov na nedopustno ravnanje SDH, ki naj bi po mnenju poslanca poslovanje 
Pošte Slovenije ocenjeval le skozi klestenje stroška in visoke dobičke Vlada pojasnjuje, da 
SDH pri svojem upravljanju zasleduje ključne dokumente upravljanja kapitalskih naložb 
države, med drugim Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države (v nadaljevanju: 
Strategija), Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb (v nadaljevanju: LNU) in Merila za 
merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, pri pripravi katerih se je 
upoštevala tudi specifika izvajanja univerzalne poštne storitve. V Strategiji je tako naložba 
Pošta Slovenije, d.o.o., opredeljena kot strateška naložba, kjer se poleg ciljev, povezanih z 
dobičkonosnostjo poslovanja, zasledujejo tudi strateški cilji, povezani z izvajanjem 
univerzalne poštne storitve.  
 
Glede predloga o preveritvi smiselnosti dopolnitve Strategije, kar izhaja iz predmetne 
poslanske pobude, izpostavljajo, da sprememba Strategije skladno z zakonodajo ni 
mogoča, ampak je možno zgolj sprejeti novo Strategijo, s tem pa bi trenutno veljavna 
Strategija prenehala veljati. Dodajajo še, da znotraj vlade potekajo tudi aktivnosti za 
preučitev možnih sprememb regulatornega okvirja za zagotavljanje finančno vzdržnega 
izvajanja univerzalne poštne storitve ustrezne kakovosti v bistveno spremenjenih 
razmerah na trgu poštnih storitev.  
 

* * * 


