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56. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 9. 1. 2020 – Vlada RS je na svoji 56. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o Računskem sodišču in Uredbo o izvajanju podukrepa 
Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje 
projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Vlada 
RS se je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij  s poplavami, 
močnim vetrom in točo julija 2019 ter se seznanila z oceno škode na stvareh zaradi 
posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo avgusta 2019. Prav tako pa je 
Vlada RS sprejela tudi Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državnem svetu. Prav tako so bili sprejeti odgovori na poslanska 
vprašanja, in sicer v zvezi v zvezi z javnimi naročili, v zvezi z občinskimi uslužbenci, 
v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z 
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v zvezi z varovanjem kmetijskih 
zemljišč, v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in v zvezi s 
povečanjem števila zdravnikov. 
 
Predlog Zakona o računskem sodišču 
Glavni namen zakona je pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in 
smotrnosti porabe javnih sredstev. Predlog tako med drugim širi nabor subjektov, ki jih 
lahko revidira Računsko sodišče RS.  
 
Ključne novosti se nanašajo predvsem na izvajanje revizijskih pristojnosti računskega 
sodišča, predvsem s posodobljenimi rešitvami, ki omogočajo bolj ekonomičen postopek 
revidiranja, in z uvedbo posebnega skrajšanega postopka revidiranja, možnosti ustavitve 
revizijskega postopka ter možnosti, da računsko sodišče ne izda porevizijskega poročila, 
če so vsi popravljalni ukrepi izvedeni zadovoljivo. 
 
Revizijska pristojnost računskega sodišča se vsebinsko ne spreminja, uvaja pa se 
pomembna novost pri opredelitvi možnega subjekta revidiranja, in sicer pri opredelitvi 
uporabnika javnih sredstev v delu, ki se nanaša na pravne osebe zasebnega prava. S 
širitvijo pristojnosti v tem delu se sistemsko ureja možnost revidiranja hčerinskih družb, ki 
jih ustanavljajo družbe v večinsko državni in/ali občinski lasti.  
 
Predlog zakona tako določa, da so uporabniki javnih sredstev in kot taki možni revidiranci 
računskega sodišča tudi pravne osebe, v katerih imajo država, lokalne skupnosti ali druge 
osebe javnega prava posamično ali skupaj, neposredno ali posredno, pomemben vpliv 
zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njihovo poslovanje. 
 
Za pomemben vpliv se šteje vpliv, ki omogoča odločilno vlogo pri sprejemanju poslovnih 
odločitev in lahko izvira iz kapitalske udeležbe, glasovalnih pravic ali pravic imenovanja 
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upravljavskih struktur. Država, lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava imajo 
pomemben vpliv, če imajo posamično ali skupaj v pravni osebi, neposredno ali posredno, 
40 % ali več vpisanega kapitala, 40 % ali več glasovalnih pravic ali pravico imenovati 40 ali 
več % članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa. 
 
Ta možnost doslej ni bila celovito urejena. Po veljavnem zakonu je namreč računsko 
sodišče pravne osebe zasebnega prava lahko revidiralo le v primerih, ko so prejele pomoč 
iz proračuna EU, državnega proračuna ali občinskega proračuna, če so izvajale javno 
službo ali zagotavljale javne dobrine na podlagi koncesije ali če je šlo za gospodarsko 
družbo, banko ali zavarovalnico, v kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež. 
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa je omogočal tudi revidiranje družb, v 
katerih ima SDH neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. 
 
Predlog zakona uvaja tudi dve novi določbi, s katerima računskemu sodišču omogočamo 
dostop do vseh relevantnih podatkov, ki jih potrebuje tako za izvajanje revizij kot tudi za 
oceno tveganj, načrtovanje revizije in izvrševanje drugih nalog v okviru revizijske 
pristojnosti. Ena od njih je zahteva za predložitev podatkov, ki je usmerjena k uporabnikom 
javnih sredstev, od katerih lahko računsko sodišče zahteva vsa obvestila, ki se mu zdijo 
potrebna, knjigovodske listine, podatke, evidence in drugo dokumentacijo ter opravi druge 
poizvedbe. 
 
Z drugo določbo pa se ureja dolžnost zagotoviti dostop do podatkov. Ta določba se 
nanaša na vse fizične in pravne osebe, ki poslujejo z uporabniki javnih sredstev, 
računskemu sodišču pa omogoča brezplačen dostop do vseh zahtevanih podatkov, 
vključno z osebnimi podatki, pojasnili in vpogledom v poslovne knjige in evidence, v delu, 
ki se nanaša na poslovanje z uporabniki javnih sredstev. 
 
Predlog uvaja tudi nekatere novosti na področju organizacije dela računskega sodišča.  
 
Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter 
zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena 
sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do 
širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev preko tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na 
območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega 
interesa za njihovo gradnjo. 
 
V skladu z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 iz EKSRP z dne 6. 12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000 
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prebivalcev v treh statističnih regijah Republike Slovenije, in sicer v Pomurski, Podravski in 
Koroški statistični regiji. 
 
Upravičenec do podpore je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu 
z Zakonom o elektronskih komunikacijah-1 ali projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali 
več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo). 
 
 
Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij 
ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku 
S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za 
sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev 
parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park. Prav 
tako se s to uredbo določata tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega načrta 
za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti. Finančna sredstva, na letni ravni v višini 
milijona evrov, se bodo zagotavljala iz državnega proračuna, in sicer iz postavke 
Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Na podlagi Uredbe in akcijskega načrta, ki ga pripravi javni zavod Triglavski narodni park, 
se bo iz državnega proračuna sofinanciralo projekte parkovnih lokalnih skupnosti na 
območju narodnega parka, in sicer zlasti za: 

• zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,  

• podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska 
pomoč na težko dostopnih terenih, sofinanciranje delovanja šol in vrtcev, 
sofinanciranje šolskih prevozov, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu), 

• podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb zlasti 
aktivnosti za zagotavljanje dostopa do javnih storitev prebivalcem narodnega parka,  

• ohranjanje in odpiranje delovnih mest zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih 
delovnih mest,  

• spodbujanje izvajanja okoljsko primernih dejavnosti ter  socialnih storitev, ki 
prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.  

 
Ocena škode na stvareh zaradi posledic neurij  s poplavami, močnim vetrom in točo 
julija 2019 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij  
s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019 na območju Gorenjske, Koroške, 
Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske 
regije, ki v 63 občinah skupno znaša 19.777.472,25 evra in jo je 30. oktobra 2019 
verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od 
skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 830.711,92 
evra, na dveh uničenih objektih 76.828,06  evra, delna škoda na stavbah 3.467.893,05 
evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.348.725,35 evra, škoda na vodotokih 
12.096.254,35  evra, škoda na gozdnih cestah 368.109,20 evra in škoda na državnih 
cestah 588.950,32 evra. 
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Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev 
državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s tem sklepom pripravijo program 
odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč.  
 
S sklepom je vlada pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno 
škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so 
ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali 
nižja.  
 
Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurij  s poplavami, 
močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 2.234,00 evra in se pokrijejo iz 
proračunske rezerve. 
 
Ocena škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 
avgusta 2019 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij 
s poplavami, močnim vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019 na območju 
Gorenjske, Koroške, Posavske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, 
ki v 15 občinah skupno znaša 5.499.538,21 evra in jo je 22. novembra 2019 verificirala 
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega 
zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 42.428,68 evra, škoda 
uničenega objekta 2.584,97 evra, delna škoda na stavbah 164.507,11 evra, škoda na 
gradbeno-inženirskih objektih 461.732,90 evra, škoda na gozdnih cestah 266.813,96 evra, 
škoda na vodotokih 4.312.980,30 evra in škoda na državnih cestah 248.490,29 evra.  
 
Končna ocena neposredne škode iz prvega odstavka prejšnje točke presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako 
dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna.  
 
Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s tem sklepom pripravijo program 
odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč.  
 
Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri 
posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena 
nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja.  
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Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurij s poplavami, 
močnim vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019, ki so jo opravile občinske komisije 
in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 436,00  evra in se 
pokrijejo iz proračunske rezerve. 
 
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu 
Vlada konkretnega predloga sprememb in dopolnitev Zakona o državnem svetu, ki ga je 
Državnemu zboru RS poslal Državni svet RS ne podpira. 
 
Po mnenju vlade so rešitve volilnega spora v postopku volitev v državni svet v predlogu 
zakona sicer v redu zastavljene, vendar še ne domišljene do te mere, da bi bile docela 
ustrezne.  
 
Pri pripravi kompleksnih pravnih rešitev (kar ureditev volilnega spora nedvomno je), je 
smiseln in potreben poglobljeni razmislek čim večjega števila strokovnih deležnikov, 
proces pa neizogibno vključuje večkratno preverjanje zastavljenih okvirov, s ciljem, da se 
na koncu sprejme ustavnoskladne rešitve. 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z javnimi naročili  
Vprašanja se nanašajo tako na državo, kot tudi na družbe v državni lasti in občine, pri 
čemer razpolagamo le s podatki za ministrstva, organe v sestavi in vladne službe, ne pa 
tudi za državna podjetja in občine.  
 
V vladnem gradivu so podani podatki o porabljenih sredstvih za ministrstva in organe v 
sestavi, ki so sporočili višino sredstev v letih 2017, 2018 in 2019 za najem zunanjih 
pravnih strokovnjakov za javna naročila.  
 
Ali imajo uslužbenci, ki se ukvarjajo z javnimi naročili tudi konkurenčno klavzulo, je odvisno 
od delavca in delodajalca in je zajeta v posamezni pogodbi o zaposlitvi, urejata pa jo 
Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih razmerjih. Vlada nima podatka, ali in kateri 
uslužbenci imajo v pogodbah določeno takšno klavzulo. Ni pa ta klavzula namenjena 
temu, da se preprečuje nasprotje interesov, saj to ureja Zakon o javnem naročanju. 
 
Kateri uslužbenci (vrsta delovnega mesta, izobrazba, delovne izkušnje) v občinah izvajajo 
javna naročila in kdo sprejema odločitve v posameznem organu je odvisno od 
organiziranosti posameznega naročnika in pooblastil posameznih oseb znotraj njega. ZJN-
3 pa za določena nedovoljena ravnanja ureja tudi odgovornost. Kdo je v konkretnem 
primeru pri konkretni pravni osebi odgovorna oseba in ali je tudi podana odgovornost, je 
odvisno od več okoliščin.  
 
Vezano na vprašanja, kdo in kako določa kriterije pri javnih naročilih, je v odgovoru 
pojasnjeno, da so naročniki dolžni opredeliti tehnične specifikacije tako, da vsem 
gospodarskim subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in 
neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. V vsakem primeru pa morajo 
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biti tehnične specifikacije objektivno opravičljive in strokovno utemeljene ter neposredno 
povezane s predmetom javnega naročila.  
V zadnjem delu vprašanj, ki se nanašajo na delo Državne revizijske komisije (DKOM), pa 
je v odgovoru navedeno, da je DKOM neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o 
zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja in o 
prekrških naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev po zakonih, ki urejajo področje javnega 
naročanja. Vlada nima pristojnosti presoje vsebine ali načina delovanja DKOM. Slednja 
mora na podlagi ZPVPJN enkrat letno o svojem delu poročati Državnemu zboru Republike 
Slovenije (in ne Vladi).  
 
Odgovor na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z občinskimi uslužbenci   
Občine so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) temeljne samoupravne lokalne 
skupnosti, ki v okviru Ustave Republike Slovenije in zakonov samostojno urejajo in 
opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Na podlagi 
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je v upravi samoupravne lokalne skupnosti delodajalec 
lokalna skupnost, župan pa predstojnik občinske uprave, ki izvršuje pravice in dolžnosti 
delodajalca. Upoštevaje navedeno so torej občine samostojni delodajalci, zato vlada nima 
pristojnosti za zbiranje konkretnih podatkov po posameznih občinah glede števila novo 
zaposlenih kot tudi ne glede števila odpuščenih javnih uslužbencev. Skladno z ZJU lahko 
uprave lokalnih skupnosti vodijo kadrovsko evidenco za svoje potrebe, skladno z 
zakonom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti pa kot delodajalci vodijo 
evidence, ki jih določa ta zakon. 
 
Ne glede na navedeno pa vlada pojasnjuje, da so v okviru portala plač dostopni podatki o 
izplačanih plačah in na tej podlagi tudi o številu javnih uslužbencev na podlagi opravljenih 
ur dela oziroma na podlagi izplačanih plač. Na tej podlagi je v preglednici, ki je priloga 
gradiva, prikazano gibanje skupnega števila zaposlenih v občinah od leta 2010 dalje, pred 
letom 2010 tovrstnih podatkov na portalu plač ni dostopnih. 
 
Glede delež mase plač v občinskih proračunih vlada pojasnjuje, da so po podatkih 
Ministrstva za finance občine med 2009 in 2018 namenjale za plače in prispevke 
delodajalca za socialno varnost v povprečju 6,55 % od proračuna občine, najmanj 5,91 % 
v letu 2009 in največ 7,56 % v letu 2016.  
 
Glede števila podžupanov v občinah vlada pojasnjuje, da ZLS določa, da ima občina 
najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. Zgornje 
meje za število podžupanov v občini zakon ne določa, število podžupanov določi občinski 
svet s statutom. Ministrstvo za javno upravo je za mandat 2018 - 2022 zbralo podatke o 
številu podžupanov. Skupno število podžupanov je 243, od tega je 23 poklicnih, 220 pa 
nepoklicnih. Število podžupanov v posamezni občini se giblje med enim in petimi, brez 
podžupana je trenutno 34 občin.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja 
občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča 
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Občine v Sloveniji predpisujejo stopnjo davka od premoženja v skladu z Zakonom o davkih 
občanov  in NUSZ. Pri davku od premoženja je občini dano pooblastilo za določitev zgolj 
enega elementa za določitev davčne obveznost, pri NUSZ pa imajo občine visoko stopnjo 
avtonomije, saj z občinskim odlokom za odmero NUSZ predpišejo skoraj vse elemente 
potrebne za odmero (območja na katerih se NUSZ plačuje, točkovalnike, vrednost točke, 
pa tudi nekatere oprostitve); 
 
Občinski referendum o odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča oziroma o 
sklepu o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni dopusten, 
ker v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi z referendumom ni mogoče odločati o 
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge 
dajatve. 
 
NUSZ urejajo državni predpisi, občine pa na podlagi državnih predpisov z odlokom o 
NUSZ sprejmejo podlage za odmero NUSZ in popolnoma samostojno določijo višino 
NUSZ neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč. NUSZ ureja Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  v povezavi z Zakonom o stavbnih 
zemljiščih in v povezavi z Zakonom o graditvi objektov ter Dogovorom o usklajevanju meril 
za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
in merilih za določanje višine tega nadomestila.  
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi št. U-I-39/97 z dne 16. 12. 1999 
opozorilo na spornost pravne izvedbe NUSZ, vendar pa je sistem skupaj z davkom od 
premoženja kljub spornosti obdržalo v veljavi do nove sistemske ureditve obdavčitve 
nepremičnin na način uvedbe premoženjskega davka. Poslankin predlog omejitve višine 
vrednosti točke pri NUSZ bi zahteval pripravo povsem nove metodologije za izračunavanje 
NUSZ, ki bi jo bilo potrebno urediti na zakonski ravni. Enotno metodologijo, ki bi lahko 
odrazila objektivno in ustavno skladno tako razlike med občinami, kot tudi razlike med 
občani znotraj občin, je RS prav za namene uvedbe novega bolj pravičnega davka na 
nepremičnine že vzpostavila, saj je na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin vzpostavljen sistem ocenjevanja tržnih vrednosti vseh nepremičnin v državi. 
Zgolj popravki ali spremembe zakonskih določb o NUSZ niso mogoči, saj predpisi, ki 
urejajo NUSZ, ne veljajo več, ampak se jih lahko skladno z odločbo Ustavnega sodišča U-
I-313/13 z dne 21. 3. 2014, s katero je to razveljavilo davek na nepremičnine, samo še 
uporablja. 
 
Pri odgovornosti za morebitni nepobran NUSZ od nezazidanih stavbnih zemljišč na ravni 
občine je potrebno ločiti primere, ko neodmero NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča 
določi že občinski svet, od primerov, ko je nepobran NUSZ posledica nepopolnih podatkov 
občine oziroma neposredovanja podatkov Finančni upravi Republike Slovenije, ki za 
občine izvaja odmero NUSZ. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč 
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Poslanec je zapisal, da je Slovenija na repu držav članic EU po obsegu kmetijskih zemljišč 
na prebivalca, sočasno pa se nam dogajajo tako zaraščanja, opustitve rabe kot tudi 
spremembe namembnosti v industrijske ali še v večji meri logistično-skladiščne rabe te 
redke dobrine. Zato je vprašal, kdaj in kako bo končno že presekala s temi nedopustnimi 
praksami, nadalje, s katerimi politikami, ključno z mehanizmi sofinanciranja, se bomo na 
tem področju premaknili z repa EU oziroma pridobili nove kmetijske površine ter nazadnje 
še za katere oblike kmetovanja jih bomo uporabljali. 
 
Vlada meni, da se bo pozidava kmetijskih zemljišč omejila z določitvijo trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč. Ukrep je namenjen trajnemu varovanju kmetijskih zemljišč pred 
spremembo namenske rabe in s tem varovanju naravnega vira, ključnega za pridelavo 
hrane, razvoj podeželja in nadaljnji razvoj kmetijstva. Podoben ukrep, s katerim želimo 
investitorje usmeriti na slabša kmetijska zemljišča, je tudi plačilo odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.  
 
S spremembo Zakona kmetijskih zemljiščih se predlaga dvig višine odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za 100 odstotkov glede na dosedanjo 
ureditev, poleg tega se razširi obveznost plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki 
imajo boniteto od 35 do 50 točk. S spremembo se predlaga tudi mehanizem vzpostavitve 
novih nadomestnih kmetijskih zemljišč v primerih, ko občina načrtuje spremembo 
namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in večina prostih površin, ki so 
primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe še ni izkoriščenih. Mehanizma 
vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljiščih se ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
poslužuje že sedaj, in sicer v primerih, ko se infrastrukturni objekti ne morejo izogniti 
gradnji na kmetijskih zemljiščih. 
 
Poleg odpravljanja zaraščanja namerava Vlada v prihodnje določiti tudi ukrepe za 
preprečevanje zaraščanja, kar je dolgoročno finančno in energijsko učinkoviteje. S tem se 
omogoči, da je zemljišče ves čas v pridelovalni funkciji in da se z vlaganji izboljšuje 
dostopnost in pridelovalni potencial zemljišč. 
 
Odgovor na vprašanje v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč  
Poslanca je zanimalo v koliko primerih in v kolikšnem obsegu (ha) so vladni organi izdali 
pozitivna mnenja po posameznih občinah v postopkih priprav prostorskih aktov ter v 
spremembah za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč? 
 
Vlada je v svojem odgovoru podala mnenje, da se pozidave kmetijskih zemljišč ni mogoče 
scela izogniti, jo je pa mogoče bistveno omejiti. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) menimo, da bomo pozidavo kmetijskih zemljišč omejili z določitvijo 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Območja TVKZ se namreč najmanj 10 let od 
uveljavitve prostorskega akta občine, s katerim so bila ta območja določena, ne bodo 
smela spreminjati. 
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MKGP si pri vsaki spremembi občinskih prostorskih aktov prizadeva, da se v postopku 
spremeni čim manj kmetijske namenske rabe v stavbno, hkrati pa usmerja k rešitvam, ki 
ne bi omejevale gospodarskega razvoja v občini. Za dosego tega ima vzpostavljene 
različne mehanizme, ki so navedeni v odgovoru. 
 
Poslancu Ivanuši so bili na njegovo zahtevo predstavljeni podatki o spremembah 
namenske rabe kmetijskih zemljišč ob sprejetih občinskih prostorskih načrtih in 
spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov po letih od 2012 naprej. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s povečanjem števila zdravnikov 
Vlada pojasnjuje, da sta obe univerzi, v okviru katerih delujeta medicinski fakulteti, pri 
pripravi razpisa in oblikovanju ponudbe vpisnih mest samostojni. Pri tem je treba opozoriti, 
da Vlada ni preprečevala povečanja vpisa na medicinski fakulteti. Ravno nasprotno. V 
študijskem letu 2011/2012 se je po posredovanju Ministrstva za zdravje v dogovoru z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport povečalo število vpisnih mest na obeh 
medicinskih fakultetah. V študijskem letu 2012/2013 sta fakulteti ponovno zmanjšali vpis, 
kar sta utemeljili s pomanjkanjem ustreznih prostorov in preobremenjenostjo pedagoškega 
kadra ter pomanjkanjem finančnih sredstev, kar pod vprašaj postavlja kakovost izvajanja 
študija. V letošnjem letu je Ministrstvo za zdravje, z namenom reševanja problematike 
pomanjkanja zdravnikov, na obe fakulteti ponovno naslovilo predlog za povečanje števila 
vpisnih mest na študijski program Medicina. Na zadnjem sestanku, na katerem so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 
Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 
(UKC Maribor) in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) so vsi 
udeleženci podprli pobudo o večjem številu vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah 
oziroma približevanju števila razpisanih mest, kot sta jih razpisala Medicinska fakulteta 
Univerze v Ljubljani pred letom 2011 in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru leta 
2011. 
 
Vlada v zvezi s problematiko družinske medicine pojasnjuje, da je Ministrstvo za zdravje 
za ureditev razmer na tem področju sprejelo različne ukrepe. Prvi je bil sprejetje Aneksa 
št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (omogoča plačilo 80 % tima za prva 
štiri leta, ne glede na število opredeljenih pacientov). Pred tem je veljalo, da se tako plačilo 
upošteva samo dve leti. Prav tako je bil v nadaljevanju leta 2019 sprejet Aneks št. 2 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, v katerem je bil sprejet nov obračunski 
model za zdravnike družinske medicine in pediatre na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti. 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 republiško povprečje. Z opisanim mehanizmom se timi z opredeljenimi od 1895 
glavarinskih količnikov do ravni slovenskega povprečja nagradijo skladno z opredeljeno 
lestvico, prek dodatnih sredstev na osnovno plačo. 
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V Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je tudi določeno, da novi 
zdravniki, ki vstopajo v sistem, niso dolžni opredeljevati novih pacientov, ko dosežejo 
raven glavarinskih količnikov 1895. Vse navedeno se v veliki meri finančno odrazi pri 
zdravnikih zasebnikih, kajti plače zaposlenih zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih so 
določene glede na plačni sistem v javnem sektorju. V Aneksu št. 3 k Splošnemu dogovoru 
za pogodbeno leto 2019 pa je dodano cepljenje proti gripi (starejši od 65 let, kronični 
bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo (ITM ≥ 40) in nosečnice), ki je sedaj 
mogoče tudi pri zdravniku, ki ni izbrani osebni zdravnik, poleg tega se po novem plačuje 
neomejeno, torej po realizaciji. Pav tako je cepljenje omogočeno na cepilnih mestih 
območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar pomeni dodatno 
razbremenitev družinskih zdravnikov.  
 
Delo (poučevanje) na medicinski fakulteti in klinično delo (delo v ambulanti) bi težko ločili. 
Raziskovalno delo, ki poteka na fakultetah, je neločljivo povezano s praktičnim delom v 
kliničnem okolju. Študijski program Medicina poleg predavanj in seminarjev vsebuje tudi 
klinični pouk, ki se izvaja v bolnišnicah (predvsem v obeh univerzitetnih kliničnih centrih), s 
strani kliničnih učiteljev – zdravnikov, ki opravljajo delo v teh bolnišnicah.  
 
Oblikovanje kadrovske politike je v pristojnosti posameznega javnega zdravstvenega 
zavoda, ki sprejema odločitve o delovanju, organizaciji dela, dovoljenem številu 
zaposlenih, kot tudi samo strukturo zaposlenih, v okviru kadrovskega načrta in 
zagotovljenih finančnih sredstev za pokritje stroškov dela. Ministrstvo za zdravje v 
povezavi s kadri v zdravstvu vodi postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v 
drugih državah. Pri vodenju tovrstnih postopkov je navedeno ministrstvo ugotovilo, da tuji 
zdravniki v večini prihajajo iz jezikovno sorodnih držav. Hkrati pa je bilo ugotovljeno 
nepoznavanje postopkov oziroma nepoznavanje možnosti pridobitve zdravnikov iz tujine, 
zato je Ministrstvo za zdravje zaradi reševanja problematike pomanjkanja zdravnikov julija 
2019 pripravilo dopis javnim zdravstvenim zavodom, s katerim je želelo opozoriti na 
nekatere dobre prakse izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so bile prepoznane v 
postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v državah članicah Evropske unije 
in tretjih državah. V luči aktivnega iskanja kadrov je bilo z dopisom izpostavljeno 
navezovanje stikov z zdravniškimi zbornicami v tujini, objava zaposlitvenih oglasov v 
glasilih držav nekdanje SFR Jugoslavije in drugih državah Evropske unije, obračanje na 
tuje agencije in kadre ter drugi načini vzpodbujanja pri zaposlovanju kadrov (npr. 
štipendiranje, dodelitev stanovanj, itd.). Prav tako je navedeno ministrstvo v dopisu 
strnjeno predstavilo postopke za pridobitev pravice za delo tujih zdravnikov v Republiki 
Sloveniji. 
 
Največja birokratska ovira pri zaposlovanju zdravnika iz tujine je zahtevano znanje 
slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, zato se je 
Ministrstvo za zdravje s pooblaščeno izobraževalno ustanovo za preverjanje znanja 
slovenskega jezika na ravni C1 in Zdravniško zbornico Slovenije dogovorilo za izvedbo 
pilotnega projekta z namenom priprave novih vsebin izpitov iz znanja slovenščine za 
zdravnike na ravni C1, prilagojene medicinski stroki. 
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