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61. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 13. 2. 2020 – Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela 
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče 
do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 ter 
stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora. Prav tako pa je 
Vlada RS podala odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v 
zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave ter v zvezi s 
spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma 
zdravstvenega osebja. 
 
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020  
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS 
(ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi 
razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe 
sredstev, ki ga na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme vlada. 
 
V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 se načrtuje 
višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega 
nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve po 
3. točki prvega odstavka 42. člena ZGGLRS.  
 
Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 
2020 načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v četrtem odstavku 33. člena 
in tretjem odstavku 36. člena ZGGLRS, in sicer za financiranje pridobivanja gozdov, nalog 
v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve 
lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na 
območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, 
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz 
lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter 
gozdno-lesnih verig in nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih 
gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG, d. o. o., na podlagi zakona, ki ureja 
gozdove. 
 
Stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 
2020 
Vlada je sprejela stališče Slovenije glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij 
in Evropski investicijski banki o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020. 
 
Evropska unija je prevzela novo paradigmo rasti, to je Evropski zeleni dogovor, ki 
predstavlja novo strategijo rasti. Novi model rasti mora vzeti v zakup omejenost naravnih 
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virov, zagotavljanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo vseh ljudi. Komisija v dokumentu 
predlaga tudi nov fokus Evropskega semestra na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.  
 
Slovenija se strinja s ključnimi usmeritvami prihodnjega razvoja EU kot celote. Potrebno se 
je soočiti z okoljskimi izzivi, izzivi, povezanimi s staranjem, in digitalizacijo. Ob tem je 
ključna rast produktivnosti ob hkratnem ohranjanju makroekonomske stabilnosti.  
 
Ob tem pa Slovenija meni, da Evropski semester, ki je bil vzpostavljen leta 2011 kot orodje 
za spremljanje in nadzor ekonomskih in fiskalnih politik, deluje dobro. Menimo, da mora še 
naprej ostati orodje z ozkim fokusom z omejenimi, merljivimi in vnaprej dogovorjenimi cilji.  
 
Slovenija se strinja, da bi moral Evropski semester bolj odražati cilje trajnostnega razvoja, 
vendar meni, da bi prenos ciljev trajnostnega razvoja moral biti postopen. Na ravni EU 
mora biti določena krovna razvojna strategija ter metodologija za merjenje napredka pri 
njenem doseganju. Vsaka država bi morala pri tem opredeliti nacionalne cilje ter predvsem 
določiti pot za dosego teh ciljev. Evropski semester bo s tem prispeval k izvajanju Agende 
2030 na ravni EU, mora pa ob tem ohraniti vlogo t.i. orodja za makroekonomski nadzor in 
spremljanje napredka po posameznih fiskalnih in ekonomskih ter zaposlovalnih politikah 
za doseganje makroekonomske stabilnosti in spoštovanje zavez Pakta za stabilnost in 
rast. 
 
Stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora 
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij - Evropski zeleni dogovor. 
 
Slovenija se zaveda, da je spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi najpomembnejša 
naloga te generacije. Zato pozdravlja Evropski zeleni dogovor (EZD) kot okvir za določitev 
pristopa EU k trajnostni rasti, s ciljem preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s 
konkurenčnim gospodarstvom, ki najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje 
državljanov pa bo zaščiteno pred nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja. V tem oziru pozdravlja 
postopno integracijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v temeljne razvojne 
dokumente in procese v EU. Prizadevala si bo, da bodo te vsebine primerno upoštevane v 
napovedanih strateških dokumentih, nacionalne posebnosti in potrebna finančna sredstva 
pa upoštevane pri določenih ukrepih, ki jih predvideva EZD.  
 
Slovenija se strinja, da se bo morala EU še naprej odzivati tudi na globalni ravni, kjer mora 
EU ohraniti vodilno vlogo. Treba bo še bolj krepiti zeleno diplomacijo ter uporabljati 
trgovinsko politiko, kot orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja. EU bo morala 
državam v razvoju pri prehodu na zeleno gospodarstvo predvideti dodatno finančno in 
tehnično pomoč. Slovenija še posebej podpira delo v zvezi z zeleno agendo za Zahodni 
Balkan, pri pripravi katere bo aktivno sodelovala, saj je treba nameniti večjo pozornost 
državam v neposredni soseščini. 
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Odgovor na  poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne 
samouprave 
Poslanca v zvezi s financiranjem Mestne občine Maribor zanima: kdaj in kako bo končana 
protiustavna drugorazrednost občank in občanov Mestne občine Maribor ter kdaj in kako 
bo sledila reforma lokalne samouprave? 
 
Vlada uvodoma zavrača navedbo poslanca o »protiustavni drugorazrednosti« občank in 
občanov Mestne občine Maribor. Zakonodaja s področja lokalne samouprave in tudi 
financiranje občin temeljita na enakosti občank in občanov, s tem da posamezni področni 
zakoni omogočajo pozitivno diskriminacijo in večjo pozornost vlade pri urejanju posebne 
pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in tudi romske skupnosti ter 
manj razvitih območij oziroma območij z razvojnimi težavami. Sistem financiranja občin, ki 
ga je utemeljilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v obrazložitvah svojih odločb, ko je 
poudarilo, da mora sistem financiranja občin zagotavljati čim večjo povezanost občine z 
viri financiranja kot z lastnimi viri, ki so sorazmerni z nalogami občine, ki jih mora 
zagotavljati svojim občanom, vendar pa tudi solidarnost med občinami s ciljem enakosti 
državljanov, ne glede na njihov gmotni položaj in prispevek v državni oziroma občinski 
proračun. Ustavno sodišče je v odločbi iz leta 2015 poudarilo, da mora sistem financiranja 
občin temeljiti na abstraktni, povprečni občini ter v skladu z načelom sorazmernosti. Glede 
na zapisano vlada poudarja, da je tudi financiranje Mestne občine Maribor v skladu z 
ustavo in zakoni ter tako obravnavana enako kot ostale občine. 
 
Glede drugega vprašanja vlada meni, da na področju sistemskega urejanja lokalne 
samouprave v Sloveniji niso potrebne reforme.  Zaveda pa se, da je na tem področju 
potrebno urediti zadeve, ki prekomerno obremenjujejo občinske proračune in da je 
potrebno odpraviti administrativne ovire pri delovanju občin. Vlada se urejanja teh zadev 
ne loteva z reformo, ampak na osnovi preteklih izkušenj proaktivno, s spremembami v 
manjšem obsegu in postopno. 
 
Za izvedbo naloge zmanjšanja stroškov občin je vlada v začetku leta 2019 ustanovila 
delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje. Delovno skupino 
sestavljajo predstavniki ministrstev, k sodelovanju pa je povabila tudi združenja občin. 
Delovna skupina je predloge za zmanjšanje stroškov občin razdelila v tri skupine. 
 
Na podlagi predlogov združenj občin in ministrstev, je Ministrstvo za javno upravo 
pripravilo Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki ga je vlada že posredovala v 
obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Ta zakon sodi v prvo skupino sprememb 
zakonodaje. Vlada je predlagala noveliranje devetih področnih zakonov, ki so v pristojnosti 
različnih ministrstev, zato da bo dosežen zastavljeni cilj zmanjševanja stroškov in odprave 
administrativnih bremen ter povečanja prihodkov občin za izvajanje njihovih obveznih 
nalog. Spremembe zakonov prinašajo neposredne finančne posledice za državni proračun 
v višini najmanj 31 mio € in toliko manj stroškov na lokalni ravni. 
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V drugo skupino sodijo predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin, katerih priprave so 
v fazi medresorskega usklajevanja. Pri spremembah teh zakonov gre za obsežneje in 
vsebinsko raznolike spremembe, ki se ne nanašajo zgolj na zmanjšanje stroškov občin. 
Tudi ta skupina predpisov naj bi bila sprejeta v letu 2020 in naj bi pričela veljati v skladu s 
terminskim načrtom predlagatelja. V ta seznam so uvrščeni zakoni, za katere so združenja 
občin predlagala spremembe, gre pa za občinske naloge in pristojnosti, ki zahtevajo 
spremembo materialnega predpisa bodisi zaradi znižanja stroškov občin ali zaradi 
administrativne razbremenitve ali zaradi povečanja prihodkov občin. 
 
V tretjo skupino pa so bili uvrščeni predpisi, ki po odločitvi pristojnega ministrstva 
zahtevajo večje sistemske spremembe ali celo nove predpise. Zato bodo te rešitve 
pripravljene  kasneje, terminski načrt pa je odvisen od politične uskladitve temeljnih 
konceptualnih rešitev. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti 
zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja 
Vlada RS je v odgovoru zapisala, da se zaveda občutljivosti in pomembnosti kadrovske 
problematike v zdravstvu. Za ureditev tega zahtevnega področja so že bili sprejeti določeni 
ukrepi, kot so na primer prizadevanje za povečan vpis na študijski program medicina in 
dentalna medicina, povečanje zgornje meje za tako imenovani »uvoz« tujih zdravnikov, 
spremenjen postopek razpisa specializacij, srečanja s študenti in mladimi zdravniki. 
 
Na področju izboljšanja kadrovske problematike v zdravstvu izvajajo številne aktivnosti in 
ukrepi. Na Ministrstvu za zdravje je ustanovljena delovna skupina, ki pripravlja projekt 
racionalnejše organiziranosti javne zdravstvene mreže. Cilj projekta je pripraviti analizo 
stanja na področju kadra v zdravstvu, kar bo predstavljalo podlago za bodoče načrtovanje 
kadrovskih virov v zdravstvu. Poleg navedenega na Ministrstvu za zdravje delujejo 
komisije, ki bodo opravile revizijo posameznih kadrovskih normativov. 
 
Ministrstvo za zdravje se je skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter 
obema fakultetama in univerzama v Ljubljani in Mariboru dogovorilo o povečanju števila 
vpisnih mest na obe medicinski fakulteti. 
 
Z določitvijo zgornje meje števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji se omogoča hitrejši 
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij (pridobljenih v tretjih državah). Zgornja meja 
števila ponudb za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne medicine 
specialistov v Republiki Sloveniji za leto 2019 je bila 130, od tega 55 zdravnikov 
specialistov družinske medicine. Zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov, 
zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne medicine specialistov v Republiki Sloveniji za 
leto 2020 je kar 257, od tega 70 zdravnikov specialistov družinske medicine.  
 
Med pomembnejše spremembe na področju specializacij za zdravnike in zobozdravnike 
spada ustanovitev petčlanskega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki Ministrstva za 
zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, NIJZ in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. 
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V skladu z Zakonom o zdravniški službi odbor dvakrat letno pripravi predlog števila in vrst 
specializacij za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene 
dejavnosti. Predlog odbora je podlaga ministru, pristojnemu za zdravje, da za potrebe 
mreže javne zdravstvene službe določi število posameznih vrst specializacij na državni 
ravni oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti ter Zdravniški zbornici 
Slovenije naloži objavo javnega razpisa. Sprememba zakonodaje je med drugim 
omogočila, da v četrtem letu opravljanja specializacije iz družinske medicine specializanti 
že lahko opredeljujejo svoje paciente. 
 
Ministrstvo za zdravje tudi izvaja redna srečanja s študenti medicine in mladimi zdravniki 
predvsem z namenom, da bi diplomanti medicinskih fakultet svojo karierno pot nadaljevali 
v Sloveniji in jih spodbudili k prijavi na razpis specializacij iz družinske medicine.  
 
 
 

* * * 
 


