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251. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 12. 8. 2021 – Vlada je na današnji 251. dopisni seji, sprejela mnenje k več 
predlogom zakonov. 
 
 
Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
 
Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev  in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Gradivo vsebuje mnenje Vlade Republike Slovenije v zvezi s predlogom Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je v obravnavo v državni zbor vložila skupina poslank 
in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš). Predlagatelj predlaga, da se trenutno veljavnim dokazilom, s 
katerimi preživninski upravičenec dokazuje neprejemanje preživnine pri uveljavljanju upravičenosti do pravic 
iz javnih sredstev, doda možnost dokazovanja z odločbo o priznanju pravice do nadomestila preživnine, ki jo 
je upravičenec prejel na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije. Predlagatelj predlaga tudi, da se upravičencu do pravice iz javnih sredstev upošteva dejansko 
stanje tudi v primerih, ko prejema znesek preživnine, ki je nižji od višine, ki je bila določena z izvršilnim 
pravnim naslovom. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne podpre, saj je dokazovanje neprejemanja preživnine že 
ustrezno urejeno z veljavno zakonodajo. 
 
 
Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
 
Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Gradivo vsebuje mnenje Vlade Republike Slovenije v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v obravnavo v državni zbor vložila skupina 
poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš). Predlagatelj predlaga, da se trenutno veljavnim 
dokazilom, s katerimi preživninski upravičenec dokazuje neprejemanje preživnine pri uveljavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči, doda možnost dokazovanja z odločbo o priznanju pravice do 
nadomestila preživnine, ki jo je upravičenec prejel na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije. Predlagatelj predlaga tudi razbremenitev odgovornosti 
preživninskega upravičenca, ker ni sprožil postopka izvršbe z namenom izterjave neplačane preživnine. 
Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ne podpre, saj je dokazovanje 
neprejemanja preživnine že ustrezno urejeno z veljavno zakonodajo. 
 
 
Vlada  je obravnavala in potrdila poročilo o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno 
 
Vlada je obravnavala in potrdila Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2020. 
 
Poročilo zajema naslednja glavna poglavja (vsebina): 
- uresničitev priporočil iz Poročila komisije Vlade Republike Slovenije za leto 2019,  
- predpisi o odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v Republiki Sloveniji v letu 2020,  
- nadzor po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,  
- ugotovljene težave in predlogi rešitev,  
- kadrovske in materialne razmere za delo,  
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- predvideni ukrepi za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v letu 2021,  
- drugi podatki,  
- sklepne ugotovitve s priporočili 
ter prilogo:  
- obvestilo za Evropsko komisijo (slednjega je Republika Slovenija zavezana pripraviti na podlagi 14. 
člena Direktive 2009/52/ES z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper 
delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.  
 
 
Nova stanovanjska skupina Varstveno delovnega centra Šentjur – enota Slovenske Konjice 
 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt,  in sicer: 2611-21-0905 – 
Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur – enota Slovenske Konjice. 
 
Gradivo se nanaša na uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov in sicer za izgradnjo 
objekta za stanovanjsko skupino VDC Šentjur v Slovenskih Konjicah. Ocenjena vrednost investicije je 
796.115,61 EUR z DDV, od tega bo MDDSZ zagotovil 613.877,54 evrov. Investicija se bo izvajala v letih 
2021 in 2022. 
 
Z izgradnjo objekta v Slovenskih Konjicah bo zadoščeno naraščajočim potrebam po vzpostavitvi novih 
stanovanjskih skupin, uporabniki pa bodo lahko ostali v kraju, ki ga poznajo in ki jim nudi znano socialno 
mrežo. V stanovanjski skupini bodo lahko živeli samostojno glede na sposobnosti in veščine ter s pomočjo 
osebja sami organizirali življenje (vključno s kuhanjem, pospravljanjem, delitvijo dela, organizacijo prostega 
časa ipd.). Bližina domu je pomembna tudi za svojce, ki želijo ohraniti stike z osebami z motnjami v razvoju, 
ne želijo oziroma ne morejo pa več dnevno skrbeti zanje, saj jim nudi možnost rednega obiskovanja in s tem 
ohranjanja pristnega stika.  
 
Novozgrajeni objekt bo namenjen izvajanju storitev institucionalnega varstva za 11 uporabnikov in bo imel 
štiri dvoposteljne in tri enoposteljne sobe, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, garderobe za uporabnike in 
zaposlene, prostor za zaposlene, shrambo, pralnico in kotlovnico. Zunanje površine bodo imele ločene 
prometne in pešpoti ter 11 parkirnih mest.  
 
 
Vlada sprejela mnenje na pobudo za uradno tolmačenje 33. in 44. člena Zakona o tujcih 
 
Vlada je sprejela mnenje na pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za uradno tolmačenje 33. 
in 44. člena Zakona o tujcih in ga pošlje Državnemu svetu Republike Slovenije.  
 
Vlada pojasnjuje, da za dajanje »uradnih tolmačenj« zakonov ni pristojna, pri čemer dodatno pojasnjuje, da 
skladno z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-462/18-45 z dne 3. 6. 2021, tudi Državni zbor ni več pristojen 
sprejemati avtentičnih razlag. Zakone tako v okviru svojih pristojnosti uporabljajo in razlagajo zgolj pristojni 
organi (upravni organi in sodišča), ko samostojno odločajo v konkretnih postopkih, ki jih obravnavajo. Če se 
v praksi postavi kakšno vprašanje, sicer zakon lahko po namenu razlaga ministrstvo, ki je pristojno za 
zadevno vsebino in je pripravilo predlog zakona za sprejetje na Vladi, vendar pa pristojni organi na takšno 
neobvezno mnenje ministrstva niso vezani, saj samostojno odločajo v zadevah, ki jih obravnavajo.  
 
Upoštevajoč navedeno, pojasnilo glede razlage določb 33. in 44. člena Zakona o tujcih ter določbe 
podzakonskega predpisa, ki določa način ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje 
dovoljenja za prebivanje, poda Ministrstvo za notranje zadeve. 
 
Sredstva, s katerimi lahko tujec (študent) izkazuje zadostna sredstva za preživljanje, opredeljuje Direktiva 
(EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, 
opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in 
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dela varušk au pair, ki jo je Slovenija z novelo ZTuj-2 prenesla v nacionalno zakonodajo. Skladno z 
določbami direktive mora tujec v postopku izkazati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi 
bremenil sistem socialne varnosti države članice in zadostna sredstva za stroške povratka. Direktiva tudi 
določa vir sredstev, s katerimi tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje (dotacije, podiplomske ali 
druge štipendije, veljavne pogodbe o delu, zavezujoče ponudbe za delo ali finančne zaveze v okviru 
organizacije s programom izmenjave učencev).  
 
S sprejemom in začetkom uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) so v 
veljavo stopila spremenjena določila 33. in 44. člena Zakona o tujcih, ki med drugim določajo, s katerimi 
sredstvi lahko tujec izkazuje pogoj zagotovljenih sredstvih za preživljanje. Skladno z določbo tretjega 
odstavka 33. člena ZTuj-2 lahko tujec ta pogoj izkazuje s sredstvi, ki si jih tujec zagotavlja sam z delom, s 
pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z 
dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi 
na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Sloveniji ali tujini. Skladno z določbo prvega odstavka 44. člena 
ZTuj-2 pa se pri tujcih, ki prihajajo v Slovenijo iz namena študija, poleg navedenih sredstev dodatno 
upoštevajo tudi sredstva, ki jih prejme izobraževalna organizacija in nameni tujcu (t. i. dotacije).  
 
Pogoj izpolnjevanja zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga 
študija je moral tujec izpolnjevati že pred uveljavitvijo novele ZTuj-2. Novela zakona je spremenila način 
izkazovanja sredstev za tiste tujce (študente), za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani 
staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, saj je ukinila možnost, da tujec zadostna sredstva za 
preživljanje izkazuje s pisno izjavo staršev, ki so ga po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. To 
pomeni, da bo lahko vsak tujec (študent), za katerega obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani 
staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, glede na ukinitev možnosti dokazovanja s 
pisno izjavo staršev, zadostna sredstva izkazoval tudi s sredstvi, ki jih prejemata starša oziroma njegova 
zakonita zastopnika. Študent, pri katerem obstaja predpostavka zakonske obveznosti preživljanja s strani 
staršev, bo moral izkazati, da imajo starši zadostna sredstva za preživljanje zgolj za njegovo preživljanje, 
torej za preživljanje študenta, ki bo opravljal študij v Sloveniji. To pomeni, da pristojni organ (upravna enota) 
ne bo preverjal, ali sredstva, ki jih prejema starš, zadostujejo za preživljanje vseh družinskih članov, temveč 
se bo v postopku ugotavljalo zgolj, če sredstva, ki jih ima starš na osnovi prejemkov, ki jih prejema bodisi iz 
naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz kapitala in iz drugih virov 
ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za preživljanje študenta, in sicer 
mesečno v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Sloveniji.  
 
Ker so morali tuji študenti že do sedaj za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje izkazati pogoj zadostnih 
sredstev za preživljanje, novela ZTuj-2 ne zaostruje pogojev za pridobitev dovoljenja, temveč le spreminja 
način njihovega izkazovanja. Za študente, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani 
staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, pa se način izkazovanja zadostnih sredstev 
ni spremenil, saj tovrstni tujec že pred spremembo zakonodaje zadostnih sredstev ni mogel izkazovati s 
pisno izjavo staršev.  
 
Glede izpostavljenega vprašanja, ali bo moral študent s celotnim zneskom (okoli 5000 evrov) razpolagati že 
ob vpisu v študij, pojasnjujemo, da mora tujec skladno z določbo tretjega odstavka 33. člena ZTuj-2 za izdajo 
dovoljenja za prebivanje med drugim izkazati, da ima v času prebivanja v državi zadostna sredstva za 
preživljanje oziroma da mu je preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor 
znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji. Sredstva za preživljanje lahko tujec izkazuje s 
katerimkoli dokazilom, navedenim v 33. in 44. členu ZTuj-2. Če tujec zadostna sredstva za preživljanje 
izkazuje samo s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Sloveniji ali tujini, mora njihova višina 
zadoščati za čas nameravanega prebivanja tujca v Sloveniji, kot to določa drugi odstavek 5. člena Pravilnika 
o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje.  
 
Kot že pojasnjeno, pa lahko tujec skladno s tretjim odstavkom 33. člena in prvim odstavkom 44. člena ZTuj-2 
sredstva za preživljanje izkazuje tudi z drugimi dokazili, med drugim tudi z dohodki staršev, ki so ga dolžni 
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preživljati. Navedeno pomeni, da se glede na to, da starši dohodke (npr. iz naslova zaposlitve ali dela) 
pridobivajo kontinuirano, na mesečni ravni, ti prejemki upoštevajo pri tujem študentu na mesečni ravni, in 
posledično tujcu ni treba, da bi v času izdaje dovoljenja za prebivanje moral izkazati celotni zahtevani znesek 
za obdobje izdaje dovoljenja za prebivanje, kot se to zahteva v primeru, če tujec sredstva za preživljanje 
izkazuje zgolj s sredstvi na bančnem računu. 
 
 
Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih 
 
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih in ga pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 
 
Državni zbor je vladi posredoval v mnenje Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, skrajšani postopek, 
ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev 
(prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec). 
 
Predlagatelj s predlogom zakona določbo 44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2) spreminja na način, da pri 
študentih, ki so državljani tretjih držav, kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v 
času prebivanja v državi, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v 
Sloveniji (od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra), zadošča pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega 
zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali, če so ga starši po pravu države, katere 
državljan je, dolžni preživljati. Predlagatelj nadalje dopolnjuje tudi določbe 44.a in 44.b člena ZTuj-2 na način, 
da lahko tujci (bivši študenti), ki želijo v Sloveniji prebivati zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve, kot 
dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje predložijo pisno izjavo staršev, skrbnikov, 
ožjega sorodnika, zakonca, partnerja izvenzakonske skupnosti ali druge polnoletne osebe o tem, da bodo 
tujcu v času iskanja zaposlitve ali samozaposlitve krili stroške bivanja mesečno najmanj v višini, kolikor 
znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji.  
 
Vlada pojasnjuje, da je pogoj izpolnjevanja zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za 
prebivanje zaradi študija moral tujec (študent) izpolnjevati že pred uveljavitvijo novele ZTuj-2F. Novela ZTuj-
2F je spremenila zgolj način izkazovanja sredstev za tiste tujce (študente), za katere obstaja zakonska 
dolžnost preživljanja s strani staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, saj je ukinila možnost, da kot 
dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša 
osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji, zadošča pisna izjava študentovih staršev, ki so ga po 
pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. To pa ne pomeni, da tujec (študent), za katerega obstaja 
zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, 
izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje ne bo mogel izkazovati tudi s sredstvi, ki jih 
prejemata starša oziroma njegova zakonita zastopnika. Ker so morali tuji študenti že pred novelo ZTuj-2F za 
izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija izkazati izpolnjevanje pogoja zadostnih 
sredstev za preživljanje, novela ZTuj-2F ne zaostruje pogojev za pridobitev dovoljenja, temveč le spreminja 
način njihovega izkazovanja. Za študente, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani 
staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, pa se način izkazovanja pogoja zadostnih 
sredstev ni spremenil, saj tovrstni tujec že pred novelo ZTuj-2F zadostnih sredstev ni mogel izkazovati zgolj 
s pisno izjavo staršev, da ga bodo v času študija preživljali.  
 
Vlada poudarja, da so določbe 44., 44.a in 44.b člena veljavnega ZTuj-2 v skladu s pravom EU, tj. Direktivo 
(EU) 2016/801, saj omogočajo dejansko preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje. 
Vlada predloga zakona, ki bi ponovno uvedel ureditev, kot je veljala pred novelo ZTuj-2F in ki lahko omogoča 
tudi morebitne zlorabe pisnih izjav, zato ne podpira. 
 Vlada je obravnavala poročili za učinkovitejše varovanje državne meje 
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Vlada je obravnavala Poročili Policije o izvajanju sklepov Vlade Republike Slovenije na podlagi Poročila 
Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, 
preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za prvo in drugo trimesečje 2021. 
 
Poročilo za prvo trimesečje 2021 med drugim navaja, da je bilo zaradi epidemije in s tem povezanimi 
možnostmi širjenja okužbe sodelovanje z organi sosednjih držav na področju skupno usklajenih poostrenih 
nadzorov minimalno. Kljub temu sta sodelovanje in medsebojna komunikacija med slovensko in hrvaško 
policijo potekala zelo intenzivno na operativni ravni. Slovenska policija je opravila več poostrenih nadzorov 
državne meje in bo z njimi nadaljevala. Prav tako je izvedla dodatne aktivnosti za okrepitev varovanja meje, 
kot je na primer prihod tujih policistov. 
 
Poročilo za drugo trimesečje 2021 med drugim obravnava predloge za preprečevanje nezakonitih migracij, 
vodenih s strani organiziranih kriminalnih združb. Tako naj se na najbolj obremenjenih policijskih upravah 
ustanovijo specializirane skupine, ki bi se ukvarjale s to problematiko, nadaljujeta se nadgradnja in razvoj 
analitičnih orodij, nadaljujejo se izmenjave dobrih praks s tujimi varnostnimi organi in krepi naj se policijsko 
delo v skupnosti. Uspešno sodelovanje z občani in drugimi subjekti v lokalni skupnosti se namreč kaže tudi v 
številu klicev in prijav občanov, na podlagi katerih policisti nato uspešno primejo osebe, ki so na nedovoljen 
način prečkale mejo. Policija tudi pospešeno uvaja nove tehnologije za nadzor državne meje. Vzpostavljen je 
bil videonadzorni sistem za nadzor državne meje, ki omogoča nadzor državne meje in prehodnih mest, ki jih 
uporabljajo migranti. 
 
 
Vzpostavitev Evropskega mirovnega instrumenta 
 
Vlada je sprejela informacijo o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in obveznostih Republike 
Slovenije. 
 
Evropski mirovni instrument (EPF) je bil vzpostavljen s strani Evropske unije v okviru Večletnega finančnega 
okvira 2021-2027. Namenjen je financiranju operacij in ukrepov pomoči v okviru skupne zunanje in varnostne 
politike in skupne varnostne in obrambne politike, ki so vojaškega ali obrambnega pomena.  
 
EPF je nadomestil finančni instrument Mirovne pomoči za Afriko (APF) v okviru Evropske razvojne pomoči, 
namenjen pomoči afriškim partnerjem na področju mirovnih operacij, in mehanizem Athena, namenjen 
financiranju skupnih stroškov EU vojaških operacij in misij. Združitev bo okrepila sinergije, zagotovila bolj 
odzivno in stabilno financiranje ter tudi ustrezen obseg financiranja na ključnih varnostnih in obrambnih 
področjih. Hkrati predstavlja enega izmed ključnih elementov nadaljnje krepitve varnosti in obrambe 
Evropske unije.  
 
Republika Slovenija bo na podlagi potreb partnerjev ter varnostnih izzivov, s katerimi se le-ti soočajo, v 
razpravah o prednostnih regijah za ukrepanje izpostavljala zlasti Zahodni Balkan. 
 
V skladu s sklepi Evropskega sveta je za financiranje instrumenta v obdobju 2021-2027 predvidenih 5 
milijard evrov v cenah iz leta 2018 (v tekočih cenah 5 milijard 692 milijonov evrov). Instrument se bo 
financiral s prispevki držav članic na podlagi porazdelitvenega ključa BND, ki za Republiko Slovenijo skladno 
s tekočim generalnim proračunom EU za 2021 znaša 0,35%. 
 
 
Uvedba skupnih patrulj za obvladovanje nezakonitih migracij  
 
Vlada je potrdila dogovore med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in 
posameznimi državami članicami Evropske unije o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja 
za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško. 
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Zaradi povečanega obsega nezakonitih migracij, ki se pričakuje v letošnjem letu, je bil pripravljen osnutek 
mednarodnega akta oziroma dogovor, ki podrobneje ureja možnosti policijskega sodelovanja med državami 
članicami Evropske unije za primer varovanja državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.  
 
Namen sklenitve dogovorov je, da se na tehnični ravni dogovori konkretno sodelovanje policij obeh držav pri 
napotitvi mejnih policistov za varovanje državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško zaradi 
povečanih nezakonitih migracij. Dogovori so bili sklenjeni s Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Litvo, Latvijo in 
Estonijo. Sklenitev dogovorov s posameznimi policijami držav članic EU predstavlja rešitev, ki bi preprečila 
hujše izzive zaradi nezakonitih prehodov državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 
 
Skupno ukrepanje vodi slovenska policija. Napoteni mejni policisti, ki delujejo na območju Republike 
Slovenije, ravnajo v skladu z navodili slovenske policije.  
 
 
 
V Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrščenih 25 novih projektov 
 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021-2024 uvrstila 25 novih projektov, ki so 
bili izbrani na javnem Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji. 
 
Od skupno 40 izbranih projektov na razpisu se v NRP uvršča 25 projektov, in sicer 10 v vrtce, 13 v osnovno 
šolstvo in 2 v šolstvo narodnosti, za katere so podatki o projektih že usklajeni v občinskih in državnemu NRP.  
 
Osnovni namen sofinanciranja investicij v predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je izvedba investicij v 
rekonstrukcije in novogradnje objektov vrtcev ter osnovnega šolstva. Z investicijami se bo podprlo mlade 
družine, kar bo vplivalo na demografski, družbeni, socialni in ekonomski razvoj občin, saj vsak vzgojno-
izobraževalni zavod predstavlja vitalni del kraja in center izobraževalnega dogajanja.  
 
 
 
Sprejet Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 
 
Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 
 
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je določeno, da Vlada Republike Slovenije usmerja 
in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) v državi 
ter sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zbrala predloge nalog in aktivnosti, ki jih načrtujejo 
posamezni ministrstva in vladne službe ter nekatere nevladne organizacije. Temeljni cilj vseh nalog in 
aktivnosti v tem načrtu je, da se ohranja dosežena pripravljenost za odzivanje na naravne in druge nesreče. 
 
Načrt nima neposrednih finančnih posledic. Predstavlja aktivnosti in naloge, ki izhajajo neposredno iz 
Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 za 
leto 2021 ter jih izvajajo posamezni nosilci na področju VNDN znotraj svojih pristojnosti. Gre zgolj za prenos 
nalog iz njihovega letnega načrta dela tudi v povezavi s sprejetimi finančnimi okviri za leto 2021. 
 
Pri pripravi predloga načrta so sodelovali tako ministrstva kot drugi, ki so vključeni v sistem ZRP. Vsebina 
načrta je usklajena z vsemi, ki so na podlagi poziva posredovali svoje prispevke za Načrt varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. V načrt so vključene vse naloge, za katere imajo nosilci 
posamezne naloge zagotovljena finančna sredstva v svojih finančnih načrtih za leto 2021 oziroma izvedba 
naloge ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov financiranja. 
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