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58. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 23. 1. 2020 – Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim seznanila z 
Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje 
prostorske problematike Romov ter sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za 
oceno ustavnosti  Zakona o lokalnih volitvah in k Predlogu Zakona o dopolnitvah 
Zakona o ustavnem sodišču. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na pobudo 
glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi 
posledic naravnih nesreč. 
 
Zaključno poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje 
prostorske problematike Romov 
Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine 
za reševanje prostorske problematike Romov (Zaključno poročilo) ter zadolžila Urad Vlade 
Republike Slovenije za narodnosti, da do konca februarja 2020 vladi predloži predlog 
sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine kot oblike stalne koordinacije resorjev 
na področju urejanja prostorske problematike Romov, katere naloga bo tudi koordinacija 
izvajanja ukrepov iz Zaključnega poročila. Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, 
ki so nosilci priprave podlag v okviru programiranja večletnega finančnega okvirja 
Evropske unije v obdobju 2021–2027, da pri pripravi podlag in programiranju za obdobje 
2021–2027 upoštevajo tudi ukrepe iz Zaključnega poročila. 
 
Medresorska delovna skupina se je sestala na devetih sestankih. Njen cilj je bil 
oblikovanje predlogov ukrepov za izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. V okviru 
dela medresorske delovne skupine so bile opravljene naslednje naloge: 

• s pomočjo vprašalnika za občine in ob uporabi podatkov iz javnih evidenc so za 
potrebe priprave Pregleda stanja prostorske problematike po posameznih romskih 
naseljih v Sloveniji zbrani podatki o romskih naseljih, v okviru tega tudi nabor 
romskih naselij v Sloveniji; 

• v okviru priprave Pregleda in analize dobrih praks urejanja prostorske problematike 
in bivalnih razmer Romov so zbrane različne prakse urejanja romskih naselij doma 
in v tujini, zbrani relevantni programi in projekti za Rome znotraj EU, ki so se izvajali 
in se še izvajajo, ter pripravljen nabor zavezujočih mednarodnih aktov, ki se 
navezujejo na minimalne standarde stanovanjskih razmer. Na podlagi navedenega 
so opredeljena ključna področja urejanja romskih naselij; 

• vsa pripravljena gradiva so služila kot vsebinsko izhodišče za oblikovanje 
organizacijskih, finančnih in zakonodajnih podpornih ukrepov države, ki so v 
prihodnje lahko v pomoč občinam in romski skupnosti na področju urejanja 
prostorske problematike romskih naselij in izboljšanja bivalnih razmer Romov. 

 
Mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti  Zakona o lokalnih 
volitvah 
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V zahtevi za oceno ustavnosti določb ZLV, po mnenju Vlade, Upravno sodišče pravilno 
ugotavlja, da Zakon o lokalnih volitvah nima določb, ki bi posebej urejale postopek 
reševanja volilnih sporov pri lokalnih volitvah pred dnevom glasovanja (t.i. predhodni volilni 
spor) in posebej postopek  reševanja volilnih sporov po volilnem dnevu (t.i. naknadni volilni 
spor). To nenazadnje izhaja že iz samega zakonskega besedila v 13. poglavju, v katerem 
je od 96. do 102. člena, enotno urejeno varstvo volilne pravice.  
 
Volilni spor, ki se odvija v času po volitvah, zadeva primarno varovanje javnega interesa in 
ima poudarjen objektivni namen. Ustavno sodišče je zato v zadevi odločilo, da mora 
Upravno sodišče, ker gre za volilni spor po volilnem dnevu, odločati ob primerni uporabi 
Zakona o upravnem sporu ter da je potrebno v primerih sporov po volilnem dnevu 
praviloma odločati na podlagi opravljene glavne obravnave. 
 
Navkljub navedeni zakonski ureditvi volilnega spora v Zakonu o lokalnih volitvah, primerni 
uporabi relevantnih določb Zakona o upravnem sporu ter relevantni sodni praksi 
Ustavnega sodišča, Upravno sodišče v predmetni zahtevi za oceno ustavnosti (točka 16) 
navaja, da navedeni pravni okviri konkretni sodni postopek zaradi obstoja pravnih praznin 
postavljajo v nedoločen pravni položaj. 
 
Vlada je preučila dileme volilnega sodnika, to je Upravnega sodišča, ki je sprožilo 
postopek za oceno ustavnosti, vendarle pa pripominja, da sodna praksa na področju 
lokalnih volitev vse do predmetnega primera ni pokazala pravnih praznin v zakonodaji, 
zaradi katerih naj Upravno sodišče ne bi  moglo odločati o volilnih sporih po volilnem 
dnevu. 
 
Mnenje k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču 
V besedilu Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču je predlagano, da 
se drugače uredi pravica tretjine poslancev in poslank Državnega zbora RS za vlaganje 
zahtev za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil.  
 
Vlada se strinja s cilji zakonskih rešitev, kot so navedeni v predlogu zakona. Meni, da 
ustavna demokracija ter temeljno ustavno načelo delitve oblasti v povezavi z določbami o 
predlagateljih za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem dejansko kaže na možnost in 
potrebo, da se omogoči nadaljevanje postopkov ustavnosodne presoje, četudi kakšen od 
poslancev ali poslank nima več poslanskega mandata. Vlada Republike Slovenije meni, da 
veljavna ureditev iz Zakona o ustavnem sodišču ne omogoča ustrezne pravne varnosti 
glede presoje izpolnjevanja pogojev za vložitev zahtev, saj je to vprašanje odvisno od 
trenutka odločanja o zahtevi.   
  
Glede določb 2. člena pa Vlada meni, da so neustrezne in da brez potrebe odpirajo 
spremembe Poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, saj po mnenju Vlade ta 
vprašanja niso poslovniška materija. Če bo Zakon o ustavnem sodišču dopolnjen, je jasno, 
da pri odločanju Ustavnega sodišča obveljajo dopolnjene zakonske določbe. Poleg tega 
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Vlada opozarja na nejasnost obrazložitve, ki omenja tudi Poslovnik Državnega zbora. 
Glede na navedeno Vlada meni, da bi člen moral biti črtan.  
 
Vlada ne nasprotuje obravnavi Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem 
sodišču, ob upoštevanju vladnih pripomb. 
 
Odgovor na pobudo glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi 
škode zaradi posledic naravnih nesreč 
Ministrstvo za obrambo je preučilo pobudo državnega svetnika v kateri  predlaga, da Vlada 
Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z občinami in 
regijskimi Izpostavami Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pristopi k 
pripravi sprememb Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 
67/03,79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) in poišče ustrezne rešitve, ki bodo odpravile sedanje 
težave pri prijavi škode zaradi posledic naravne nesreče z vnašanjem podatkov v 
aplikacijo »AJDA«, posodobi cenik za ocenjevanje škode ter ustrezneje opredeli obseg 
škode na stanovanjskih objektih. Pobudnik svojo pobudo utemeljuje z izkušnjami občine 
Vuzenica ob poplavah v letu 2012 in neurjih v letu 2019, pri čemer navaja konkretne 
težave, s katerimi se je občina soočila. 
 
Vlada uvodoma pojasnjuje, da Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 
pristojna izpostava in tudi ne izvajalec, Ljubljanski urbanistični zavod Ljubljana, s težavami 
pri vnosu podatkov v aplikacijo AJDA niso bili seznanjeni. Glede pobude za posodobitev 
cenikov, so aktivnosti že v teku. Prav tako so v teku aktivnosti za pripravo sistemskih 
sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, za kar je bila že v letu 
2018 s strani vlade imenovana delovna skupina, kjer so bile med drugim že podane 
pobude za skrajšanje postopkov. Ker pogoje in postopke za povrnitev stroškov za odpravo 
posledic naravnih nesreč določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS 
št. 114/2005-UPB1, 90/07 in 102/07) je najprej treba izvesti spremembe na tej ravni, temu 
pa bodo sledile tudi obsežnejše spremembe Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. 
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