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55. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 19. 12. 2019 – Vlada RS je na svoji 55. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ter izdala 
Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin. Vlada je določila tudi besedilo 
predloga Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 
(NPVO 2020-2030) in izdala Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije ter 
Uredbo o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO). Sprejete so bile tudi 
dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju in sklep v zvezi s plačili za nezakonito odložene odpadke, ki so 
posledica nelegalnih prehodov meje. Vlada RS je sprejela tudi Načrt za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020 in Program financiranja 
proračuna Republike Slovenije za leto 2020 ter določila cene objav in preklicev v 
Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020. Sprejela je tudi Poročilo o državnih 
pomočeh v Sloveniji za obdobje 2016-2018, Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o 
evropski državljanski pobudi ter odgovora na poslanski vprašanji v zvezi z žičniško 
infrastrukturo in z izvajanjem projektov kohezijske politike. Prav tako pa je sprejela 
sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za 
pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji (ReNPIO) za obdobje od 2021 do 2030 ter spremembo Sklepa o imenovanju 
Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah o vodah  
S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode, in sicer z 
vidika namena porabe sredstev tega sklada. Predlagana sprememba omogoča jasnejšo 
opredelitev, kaj je v zvezi z vodno infrastrukturo mogoče financirati iz Sklada za vode. 
Predlog zakona omogoča tudi financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane 
stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni 
nesreči, in sicer s ciljem odvrnitve neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženja. Trenutni sistem financiranja interventnih del oziroma izrednih ukrepov namreč 
ne omogoča takojšnje zadostne izvedbe potrebnih del za odvrnitev neposredne nevarnosti 
za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.  
 
Dodana je tudi možnost sofinanciranja občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije 
sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče 
sofinancirati iz sredstev Evropske unije, odkupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani 
občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov novogradnje ali 
rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 
PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije. Gre za posebno ureditev na 
podlagi predlaganega zakona, katere namen je zagotoviti pomoč pri doseganju ciljev 
dobrega stanja voda oziroma ustrezne oskrbe s pitno vodo na področju izvajanja obveznih 
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občinskih javnih služb varstva okolja, in sicer oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 
 
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin 
Na podlagi uredbe bodo določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021. 
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje 
investicij občin določi finančno ministrstvo na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z 
uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v 
ZFO-1. Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način 
standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine.  
 
Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja 
standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja 
standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi.  
 
Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so 
skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina 
kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini, 
kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s po tremi 
kazalniki.  
 
Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo določeni 
koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021.    
 
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 
Resolucija vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave in upravljanja z vodami in celovito obravnava vse dele okolja. 
Resolucija zlasti, in sicer na podlagi ocene stanja vseh delov okolja, določa cilje in ukrepe 
za doseganje ciljev. NPVO 2020-2013 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi 
doseganja okoljske vizije - »Ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje 
omogočata kakovostno življenje kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« 
- opredelijo usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja.  
 
Za uresničevanje okoljske vizije je  nujna sistemska sprememba razvojnega modela, in 
sicer umestitev temeljnih družbenih sistemov v meje ekosistemov.  Trajnostni razvoj naj se 
uresničuje prek gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in 
priložnosti za zdajšnje in prihodnje rodove, pri čemer stanje ekosistemov in njihova 
sposobnost opravljanja ekosistemskih storitev družbi določata možnosti njenega razvoja. 
 
V Sloveniji lahko govorimo o dobrem stanju večine sestavin okolja, predvsem se je v 
zadnjih desetletjih izboljšala kakovost voda in zraka, bolje ravnamo z odpadki, bolj se 
zavedamo pomena ohranjene biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.  
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Prihodnji okoljski izzivi Slovenije, povezani s tradicionalnim pojmovanjem varstva okolja, 
so predvsem čezmerno onesnažena območja zaradi preteklih dejavnosti, vsakoletno 
kratkotrajno in lokacijsko omejeno poslabšanje kakovosti zraka, ravnanje z odpadki, skrb 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter obvladovanje  podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje.  
  
Za izvajanje NPVO 2020-2030 in za doseganje okoljske in trajnostne odličnosti bodo 
ključni:  

➢ razumevanje in ozaveščenost prepleta varstva okolja z družbenimi in gospodarskimi 
procesi ter zasuk k ekosistemskemu razvojnemu modelu s trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo, 

➢ sistemski pristop in okoljska skladnost delovanja vseh sektorjev družbe ter 
vključenost  okoljskih vsebin v politike drugih sektorjev, predvsem v razvojno in 
prostorsko načrtovanje, 

➢ podpora ukrepov drugih politik, predvsem politik ključnih sistemov kot so 
mobilnostni, energetski, prehranski in bivanjski, kar bo doseženo z njihovim 
razogljičenjem, povečanjem njihove učinkovitosti pri rabi virov in prilagoditvijo 
občutljivosti in mejam zmogljivosti ekosistemov,  

➢ ustrezni in zadostni finančni ter človeški viri, pri čemer je največja potreba po 
dodatnih virih izkazana na področju ohranjanja narave in sanacije v preteklosti 
čezmerno onesnaženih območij. 

 
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije 
Oktobra 2019 je bila zaradi uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) sprejeta 
novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2-V), s katero se spreminja tudi ureditev namenitve dela 
dohodnine za donacije. ZNOrg celovito ureja področje nevladnih organizacij in določa 
status nevladnih organizacij v javnem interesu, tej ureditvi pa sledi tudi nova ureditev 142. 
člena ZDoh-2. Skladno s to spremembo je bilo treba pripraviti novo uredbo.  
 
Z uredbo se ureja nov način pošiljanja podatkov o upravičencih, in sicer ločeno za 
upravičence, ki so vključeni v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jih 
Finančni upravi RS (FURS) zagotavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve v 
elektronski obliki, ter za politične stranke, reprezentativne sindikate in registrirane cerkve 
in verske skupnosti, ki jih zagotavljajo pristojni organi Ministrstvu za finance.  
 
Novost je tudi ta, da v uradnem listu ne bo več objavljen seznam vseh upravičencev do 
donacij, temveč zgolj seznam tistih upravičencev, katerih podatke pošiljajo pristojni organi 
na Ministrstvo za finance, skupen seznam vseh upravičencev do donacij pa bo po novem 
objavljal FURS.      
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (MEDO) 
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V uredbi se zaradi nadgradnje  informacijskega sistema varstva okolja (IJSVO)  
poročevalski rok iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo podaljša do konca leta 
2021.  
 
Uredba MEDO določa upravičene stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev 
javne službe in so lahko vključeni v ceno storitev javne službe. Za javno službo oskrba s 
pitno vodo je vodarina kot del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, določena v 16. členu uredbe MEDO. Med upravičene stroške 
vključuje tudi stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do 
dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, pri čemer 
je prehodna določba določila rok, od katerega se stroški vodnih izgub upoštevajo v ceni 
vodarine le do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo, do takrat pa se v celoti upoštevajo v ceni storitve.  
 
Dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju 
Uredba se spreminja v več delih, gre pa predvsem za tehnične oznake oziroma 
spremembe pri obračunu plač. Med drugim se uredba spreminja v naslednjih delih: 
 
V zvezi z določbami Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja, ki se nanašajo na to, kaj se  všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja na podlagi pogojev navedenih v tej uredbi, sta opredeljeni dve novi 
šifri I031 (za mesečno vozovnico) in I051 (za dnevno vozovnico), namenjeni poročanju 
zneskov povračil stroškov prevoza na delo in z dela nad višino, določeno z uredbo. 
  
Šifra G084 (nadomestilo razlike v plači zaradi invalidnosti) se dopolni z navedbo ustreznih 
pravnih podlag. Doslej je bila kot pravna podlaga navedena zgolj konkretna kolektivna 
pogodba, ki velja za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Ugotovljeno pa je bilo, da 
nadomestilo razlike v plači zaradi premestitve na drugo delovno mesto, ko je ugotovljena 
invalidnost, urejajo tudi druge kolektivne pogodbe. 
 
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in 
drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za 
poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne 
vštevajo v minimalno plačo. Spremenjena opredelitev minimalne plače vpliva na 
opredelitev osnov za nadomestilo plače, ki so določene v kolektivnih pogodbah, ki sicer 
različno opredeljujejo osnovo za nadomestilo plače. Skupno vsem opredelitvam pa je, da 
je osnova za nadomestilo plače plača preteklega oziroma tekočega meseca za polni 
delovni čas. Ker je plača opredeljena kot seštevek osnovne plače, dodatkov in dela plače 
za delovno uspešnost, je potrebno posebej opredeliti, kaj se všteva v znesek osnove za 
nadomestilo plače, ko zaposleni prejemajo razliko do minimalne plače. Torej, v primeru, ko 
je osnovna plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, se znesek 
minimalne plače skupaj z zneskom dodatkov in delovne uspešnosti upošteva kot osnova 
za izračun nadomestila place pri zaposlitvi za polni delovni čas.  
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Sklep v zvezi s plačili za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih 
prehodov meje 
Vlada se je odločila, da bodo občinam tudi v prihodnjem letu povrnjeni stroški, ki jih imajo z 
odstranjevanjem odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje.  UOIM je v 
letu 2019 prejel 23 zahtevkov, 11 občin, v vrednosti 30.740,39 EUR.  
 
Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020 
 
Gospodarska rast pozitivno vpliva na trg dela. Zaposlenost je dosegla najvišjo raven 
doslej, od marca letos je vsak mesec višja od 890 tisoč; pred tem je bila najvišja v oktobru 
2008, ko je dosegla raven prek 888 tisoč. Vzporedno z visoko rastjo zaposlenosti se 
znižuje brezposelnost. Glede na napovedi se bo število brezposelnih nadalje zmanjšalo, 
vendar nekoliko manj kot do sedaj. Zadnja leta deleži posameznih skupin med vsemi 
brezposelnimi naraščajo, saj se znižuje skupno število brezposelnih oseb. Visok delež 
med brezposelnimi predstavljajo dolgotrajno brezposelne osebe, starejše oseb in osebe z 
nizko izobrazbo. Te skupine so zato v ospredju našega delovanja. 
 
Na umiritev zaposlovanja bodo vse bolj vplivali tudi demografski dejavniki (predvsem 
staranje prebivalstva) ter pomanjkanje usposobljene delovne sile (v smislu strukturne 
razlike med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela) – oboje tako postaja ključni izziv 
trga dela v prihodnje.  
 
Načrt APZ predstavlja eno izmed podlag za izvajanje ukrepov APZ. Je izvedbeni 
dokument, pripravljen za posamezno proračunsko obdobje. Sprejeme ga vlada, ob 
predhodni seznanitvi  socialnih partnerjev. Ekonomsko socialni svet se je z dokumentom 
seznanil 13.12.2019. Načrt za leto 2020 je pripravljen na podlagi stanja na trgu dela, 
smernic za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016-2020 in na podlagi proračuna 
Republike Slovenije za leto 2020. 
 
Večina programov APZ v letu 2020 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in 
usposabljanju ter izobraževanju tistih skupin brezposelnih, ki predstavljajo strukturni 
problem trga dela. Namen in cilj bo v letu 2020 povečati zaposlitvene možnosti 
brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti nazaj na trg dela. 
 
Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile bodo programi APZ  
usmerjeni ciljno, saj je naš ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med 
vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem starejših ter nizko 
izobraženih. Ključno pri tem bo tudi okrepljeno izvajanje usposabljanja in izobraževanja z 
namenom zagotoviti posameznikom kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe 
trga dela. 
 
V okviru Načrta APZ za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v 
višini 92,8 mio EUR, od tega: 
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➢ 31,8 mio EUR iz integralnega proračuna, 
➢ 61,0 mio EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 
Ocenjuje se, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 
29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako se ocenjuje, da 
bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki 
denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči. 
 
Program financiranja državnega proračuna za 2020 
Program predstavlja temeljni operativni dokument za izvajanje financiranja izvrševanja 
državnega proračuna in transakcij upravljanja z državnim dolgom. Potrebno financiranje za 
izvrševanje državnega proračuna v prihodnjem letu je predvideno v višini 
1.583.178.645,66 evra.  
 
Glede na sprejeti državni proračun za leto 2020 in upoštevajoč potrebno financiranje 
zapadlih glavnic v letu 2020 je potrebna višina financiranja predvidena v višini 
1.591.113.238,60 evra. Ta znesek se dodatno zniža za 7.934.592,94 evra iz naslova 
predfinanciranja, izvršenega z zadolžitvijo v letu 2019, ki ni že izkazano v spremembi 
stanja sredstev na računu, in iz naslova kupnine od prodaje kapitalskih naložb. Tako je 
končni znesek potrebnega financiranja za izvrševanje državnega proračuna za prihodnje 
leto 1.583.178.645,66 evra.  
 
Glede na oceno stanja dolga državnega proračuna na dan 31. december 2019 v višini 
28.560.592.289,70 evra oziroma 59,2 % BDP in ob predpostavki izvedenega financiranja v 
prej omenjeni višini 1.583.178.645,66 evra ter odplačil dolga v letu 2020 bo dolg 
državnega proračuna konec leta 2020 znašal 28.096.936.155,82 evra oziroma 55,2 % 
BDP. 
 
Poleg financiranja izvrševanja državnega proračuna je dovoljeno tudi predčasno 
financiranje dela proračunskih potreb prihodnjega dveletnega obdobja. Največji dodatni 
obseg zadolževanja, ki je dovoljeno za ta namen v letu 2020, je vsota odplačil glavnic 
dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v letih 2021 in 2022. 
 
Pri izvrševanju financiranja v okviru maksimalnega dovoljenega obsega zadolževanja v 
2020 bo predfinanciranje lahko izvršeno le do višine, ki bo skladna ciljem in dinamiko 
zmanjševanja presežnega dolga sektorja države nad 60 % BDP, določenega z veljavnim 
Programom stabilnosti. Dejanski obseg izvršitve predfinanciranja je odvisen tudi od razmer 
na finančnih trgih v letu 2020 in ocene teh razmer v letu 2021. 
 
Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna je 
predvideno financiranje z izdajo državnih obveznic in zakladnih menic, lahko pa se 
uporabijo tudi drugi instrumenti financiranja, navedeni v programu. Poglavitno načelo 
strategije izvajanja financiranja je kombiniranje predvidljivosti in prožnosti. Le tako se je pri 
izvedbi programa mogoče primerno odzivati na spremembe tržnih razmer. 
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Cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020 
Vlada je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020, 
h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. na 36. 
seji dne 27. 11. 2019 sprejel pozitivno mnenje.  
 
Cenik za leto 2020 je v vseh postavkah objav enak obstoječemu ceniku, ki (z izjemo 
spremenjene cene za objave, daljše od 100 strani) velja že od 1. julija 2013, po 
spremembi stopnje DDV.« 
 
Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za obdobje 2016-2018 
Vlada je sprejela dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 
2018. V letu 2018 so se državne pomoči drugo leto zapored povečale tako v absolutnem 
obsegu kot v deležu BDP. 
 
Poročilo o državnih pomočeh je pripravljeno na podlagi Zakona o spremljanju državnih 
pomoči in predstavlja analitični pregled državnih pomoči izplačanih v Sloveniji v zadnjih 
treh letih. Poročilo temelji na podatkih, ki so jih posredovali dajalci pomoči (ministrstva, 
javni zavodi, skladi agencije, občine in drugi). Namen poročila je zagotavljanje 
preglednosti in nadzora nad dodeljevanjem državnih pomoči v Sloveniji.  
 
V letu 2018 so se državne pomoči drugo leto zapored povečale tako v absolutnem obsegu 
kot v deležu BDP. V letu 2018 je bilo izplačanih 481,64 milijona evrov državnih pomoči, kar 
je za 54,2 milijona evrov ali 12,7 % več kot leta 2017. Državne pomoči so v letu 2018 
predstavljale 1,05 % BDP, v letu 2017 pa 0,99 % BDP. Največ državnih pomoči Slovenija 
namenja za ukrepe varstva okolja in varčevanje z energijo (182,35 milijona evrov ali 37,9 
% vseh državnih pomoči v 2018) in za zaposlovanje (102,87 milijona evrov ali 21,4 % vseh 
državnih pomoči).  
 
Večina državnih pomoči se izplača v obliki subvencij. V letu 2018 so te znašale 343,63 
milijona evrov ali 71,3 % vseh državnih pomoči, v obdobju od 2016 – 2018 pa 69,5 %. 
Sledijo pomoči, ki se dodeljujejo v obliki znižanja prispevkov za socialno varnost (82,33 
milijona evrov ali 17,1 % vseh pomoči v 2018) ter davčnih oprostitev in izjem (43,05 
milijona evrov ali 8,9 % vseh državnih pomoči v 2018). Povratne oblike pomoči (ugodna 
posojila in garancije) so predstavljale 2,5 % vseh državnih pomoči ali 12,2 milijona evrov v 
izračunani pomoči.  
Primerjava z državami Evropske unije kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo 
državnih pomoči, tako glede na cilje oziroma kategorije pomoči, kot glede na oblike 
pomoči.  
 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi 
Nova evropska Uredba bo 1. januarja 2020 popolnoma nadomestila sedaj veljavno (velja 
od aprila 2012), ki določa postopke in pogoje za izvedbo državljanske pobude, s katero 
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državljani predlagajo konkretne zakonske spremembe na vseh področjih, na katerih ima 
Evropska komisija zakonodajno pristojnost.  
 
Nova Uredba ne bo spremenila samega postopka in namena evropske državljanske 
pobude, je pa njen cilj zagotoviti, da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša 
organizatorjem in podpornikom, da bo zanje manjše breme in jo bodo lažje uporabljali, ter 
da bo v tem okviru sodelovalo čim več državljanov EU.  
 
Predlog nove Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi v celoti 
nadomešča  veljavno uredbo, saj je treba spremeniti večino členov. Enako kot  veljavna 
uredba tudi predlog nove uredbe določa pristojne organe, postopek potrjevanja skladnosti 
sistema spletnega zbiranja ter postopek preverjanja in potrjevanja izjav o podpori. Na novo 
se določata kontaktni točki za brezplačno zagotavljanje informacij in pomoči skupinam 
organizatorjev. Potrebna je tudi posodobitev določb v zvezi s preverjanjem in potrjevanjem 
izjav o podpori s strani Ministrstva za notranje zadeve. Evropska komisija je vzpostavila 
nov sistem za izmenjavo datotek, v katerem bodo pristojni organi držav članic za 
preverjanje izjav o podpori prejemali elektronsko zbrane podpore,  lahko pa tudi fizično 
zbrane podpore, če jih organizator pred tem poskeniral in prenesel v  sistem. Organizatorji 
bodo imeli možnost vzpostavitve (lastnega) individualnega sistema spletnega zbiranja le 
do konca leta 2022, potem pa bodo vsa spletna zbiranja pobud potekala v tako 
imenovanem centralnem sistemu spletnega zbiranja, ki ga upravlja Evropska komisija. 
Posledično po letu 2022 tudi ne bodo več uporabne določbe v zvezi s potrjevanjem 
individualnih sistemov spletnega zbiranja, kar v prehodnih določbah  ureja predlog nove 
uredbe. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z žičniško infrastrukturo 
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije navaja, da imajo nekatere resne države 
žičnice umeščene v javno infrastrukturo in da je Slovenija izjema, ki omejuje razvoj 
tovrstne infrastrukture. Zanima ga, kdaj bodo žičnice umeščene v javno infrastrukturo, 
kakšen je načrt razvoja tovrstne nujno potrebne infrastrukture in kolikšen bo delež 
sofinanciranja države.  
 
V Sloveniji ima 63 smučišč veljavno dovoljenje za obratovanje, od tega večina manjših, na 
katerih obratuje skupno 210 žičniških naprav, katerih povprečna starost je skoraj 28 let, v 
večjih gorskih centrih pa kar 31 let. Vlada se problema starosti žičniške infrastrukture 
zaveda in načrtuje ukrepe v okviru sprememb Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb, kjer so predvideni ukrepi sofinanciranja, je pripravljen in je v medresorskem 
usklajevanju. V okviru predloga je predlagana uvedba gospodarske javne službe izvajanja 
prevozov oseb z žičniškimi napravami (GJS). 38. člen Zakona o žičniških napravah za 
(ZŽNPO) določa, da GJS lahko določi občina, zato je predvidena sprememba 38. člena 
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ZŽNPO na način, da bo GJS lahko določila tudi država. ZŽNPO že določa, da se GJS 
lahko izvaja na žičniških napravah: 

➢ na območju mesta, 
➢ ki so nadaljevanje ali povezava linijskega prevoza v mestnem prometu, 
➢ ki so edina ali nujna dodatna povezava z naseljenim območjem na gori ali sicer 

težko dostopnim območjem.  
 
Predlagano je, da bo podrobnejše pogoje in zahteve za izvajanje GJS predpisala vlada. 
Prav tako pa se predlaga, da žičniškim napravam, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvajanje 
GJS, država sofinancira stroške vzdrževanja in obratovanja. S spremembami in 
dopolnitvami ZŽNPO je predvideno tudi sofinanciranje gradnje in ponovnega zagona 
žičniške naprave. Za izvajanje navedenih ukrepov bo ministrstvo, pristojno za žičniške 
naprave, sprejelo pravilnik in objavilo javni razpis, upoštevaje vsakokratno višino 
zagotovljenih proračunskih sredstev.  
 
Za sofinanciranje gradnje novih žičniških naprav se vlada zavzema za pridobitev EU 
kohezijskih sredstev v okviru politike za področje gospodarstva. Ker so pogajanja z 
Evropsko komisijo v teku, višina in upravičenost sofinanciranja ukrepa še ni znana.             
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike 
Poslanec v poslanskem vprašanju izpostavlja, da naj bi na projektih, ki se izvajajo s 
pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, prihajalo do časovnih zaostankov tudi 
zaradi domnevno slabe komunikacije med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) in resornimi ministrstvi.  
 
Vlada odgovarja, da SVRK z resorji redno sodeluje. Z njimi se srečuje na delovnih 
srečanjih v okviru ustanovljenih internih ali medresorskih delovnih skupin, tudi na ravni 
državnih sekretarjev. SVRK za ministrstva, ki v sistemu izvajanja evropske kohezijske 
politike nastopajo kot posredniški organi, organizira različna izobraževanja in 
usposabljanja.  
 
Ustanovitev delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o 
nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS 2021-2030 
Delovno skupino bodo sestavljali: 

1. Predstavniki ministrstev, odločevalska raven: 

• dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  vodja 
delovne skupine; 

• Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
članica; 

• Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, član; 

• mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica; 

• mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, član; 

• Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, članica; 
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• mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, član; 

• dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, član; 

• dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo, 
članica; 

• mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, 
članica; 

•  Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, član; 

• Gregor Strojin, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član; 

• Tomaž Pliberšek, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član; 

• mag. Dobran Božič, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član; 

• mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član; 

• dr. Nevenka Ribič, državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, članica. 

 
2. Strokovni koordinatorji in namestniki koordinatorjev ministrstev: 

• mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica; 

• Simona Vlaj Perko,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica 
članice; Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica; 

• Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
članica; Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, namestnica članice; 

• Anka Oražem, Ministrstvo za finance, članica; Dejan Koražija, Ministrstvo za 
finance, namestnik članice; 

• mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo, član; 

• Breda Gruden, Ministrstvo za javno upravo, članica; mag. Sandra Seketin 
Lestan, Ministrstvo za javno upravo, namestnica članice; 

• Krunoslav Karlovčec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član; 

• Vesna Stradar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica; 

• mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo, članica; 

• Katarina Antič, Ministrstvo za notranje zadeve, članica; Ivo Holc, Ministrstvo za 
notranje zadeve, namestnik članice; 

• Darja Hrga, Ministrstvo za obrambo, članica; 

• dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor, članica; 

• Sonja Rems Majerle, Ministrstvo za pravosodje, članica;mag. Simona Svetin 
Jakopič, Ministrstvo za pravosodje, namestnica članice; dr. Tadeja Jelovšek, 
namestnica članice; 

• Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje, članica; 

• Anita Pipan, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica; 

• Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član; 
mag. Klavdija Mihelj Korenika, namestnica člana. 
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3. Koordinatorici delovne skupine vlade: 

• mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 

• Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
  

4. Zunanji strokovnjaki delovne skupine so naslednji predstavniki deležnikov: 

• mag. Andrej Sotošek, namestnik mag. Peter Beltram, Andragoški center Republike 
Slovenije; 

• Urška Marentič, namestnica Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno 
izobraževanje; 

• Bojan Hajdinjak, namestnica Petra Rozman, Zveza ljudskih univerz Slovenije; 

• Maja Radinovič Hajdič, namestnica Franja Centrih, Zveza izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije; 

• Ivanka Stopar, namestnica Anja Falkner, Zveza srednjih šol in dijaških domov 
Slovenije; 

• Olga Drofenik, namestnica Ida Srebotnik, Andragoško društvo Slovenije; 

• mag. Tanja Čelebič, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj; 

• Milorad Draganić, namestnik Miran Košpenda, Združenje mestnih občin Slovenije; 

• Nataša Rupnik, namestnica Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije; 

• mag. Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije; 

• Jernej Bortolato, namestnica Anja Sever, Obrtno-podjetniška zbornica; 

• Jože Smole, namestnica mag. Tatjana Pajukinar Klapret, Združenje delodajalcev 
Slovenije; 

• Mateja Rozman Amon, Skupnost občin Slovenije; 

• Maruša Malnarič, namestnica Mateja Gerečnik,  Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije; 

• dr. Borut Mikulec, namestnica dr. Sonja Kump, Strokovni svet RS za izobraževanje 
odraslih. 

 
Koordinator vsebinskih in drugih nalog za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 
2021–2030 v okviru letnega delovnega načrta Andragoškega centra RS je mag. Peter 
Beltram.  Delovna skupina bo pripravila strokovne podlage za pripravo ReNPIO 2021-2030 
predvidoma do aprila 2020. 
 
Sprememba Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja 
plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
V Skupini za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja, ki je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije 
februarja 2019, se razreši: 

• mag. Mirko Stopar, Ministrstvo za zdravje, član, 
 

 in na novo imenujeta: 

• Natalija Pavlin, Ministrstvo za zdravje, članica, 

• Matevž Lakota, Ministrstvo za zdravje, član. 
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Upoštevajoč spremembo, je članstvo Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in 
za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja naslednje: 

• Rudi Medved, minister za javno upravo, vodja pogajalske skupine,  

• Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, 
namestnica vodje  pogajalske skupine, 

• Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine, 

• Nika Benedik, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica,  

• Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo, članica, 

• mag. Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član, 

• Lidija Apohal Vučkovič, Inšpektorat za javni sektor, članica, 

• mag. Saša Jazbec, Ministrstvo za finance, članica, 

• Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance, član, 

• Jožica Grom, Ministrstvo za finance, članica, 

• mag. Irena Drmaž, Ministrstvo za finance, članica, 

• dr. Alenka Kajzer, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj, članica, 

• Lilijana Kodrič, Ministrstvo za pravosodje, članica,                       

• mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, 
članica, 

• Erik Pagon, Ministrstvo za notranje zadeve, član, 

• Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve, član, 

• Natalija Pavlin, Ministrstvo za zdravje, članica, 

• Matevž Lakota, Ministrstvo za zdravje, član, 

• mag. Urban Krajcar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, član, 

• Tea Dubarič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
članica, 

• Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
članica, 

• dr. Mitja Blaganje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član, 

• Matej Srdinšek Firm, Ministrstvo za kulturo, član, 

• mag. Bojan Kurež, Ministrstvo za kulturo, član, 

• mag. Nataša Dolenc, državna sekretarka, Ministrstvo za obrambo, članica, 

• Franc Javornik, Ministrstvo za obrambo, član, 

• Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica, 

• Melina Omerzel Petek, Ministrstvo za okolje in prostor, članica, 

• Tanja Šarabon, Ministrstvo za infrastrukturo, članica, 

• Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve, član, 

• Žarko Bogunovič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član, 

• Jolanda Rožič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica, 

• Rado Fele, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, član, 
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• Janez Pate, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, član, 

• mag. Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica, 

• Amra Kadrič, Skupnost občin Slovenije, članica, 

• Alenka Maček Berger, Združenje občin Slovenije, članica, 

• Jožica Velušček, Združenje mestnih občin Slovenije, članica,  

• Maruša Gros Ahlin, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, članica, 

• Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica, 

• Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica.«. 
 
 

* * * 
 


