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376. DOPISNA SEJA VLADE  
 
 
Ljubljana, 12. 5. 2022 Vlada je na 376. dopisni seji izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev 
za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za 
določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za 
socialno varnost njihovih uslužbencev. Vlada je med drugim v načrt razvojnih programov 
uvrstila več projektov s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in sprejela mnenje, da določila zakonov, ki urejajo posvojitev otrok niso v neskladju z 
ustavo. 
 
 
Uredba o kriterijih za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in 
za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno 
varnost njihovih uslužbencev 
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno 
koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne 
pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev. 
 
Spremembe in dopolnitve uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 
S tem predpisom se določa metodologija izračuna sredstev za nov javni visokošolski zavod in nov 
koncesioniran študijski program, ki temelji na študijskem področju študijskega programa. Vnašajo se 
tudi spremembe deležev kazalnikov, skladno s potrjenimi izhodišči vlade z dne 18. 3. 2021, ter določa 
natančnejša ureditev študijskih skupin in samih kazalnikov. 
 
 
Sporazum o vstopu Republike Slovenije v ustanoviteljstvo zasebnega samostojnega visokošolskega 
zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
 
Vlada Republike Slovenije je sklenila Sporazum o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti 
zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto na Republiko Slovenijo. Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministrico za izobraževanje, 
znanost in šport prof. dr. Simono Kustec. 
Ob realizaciji sporazuma bo poprej zasebni samostojni visokošolski zavod deloval pod okriljem 
ustanoviteljstva Republike Slovenije oziroma kot istoimeni (z odlokom ustanovljen) javni samostojni 
visokošolski zavod Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. 
 
Za turistično brv v Celju bo Vlada RS prispevala 1,5 milijona evrov 
 
Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 Proračuna Republike 
Slovenije uvrstila projekt »Turistična brv v Mestni občini Celje« in Mestni občini Celje v skladu z 21. 
členom Zakona o financiranju občin odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov 
investicije v višini največ 1,5 milijona evrov, medtem ko je celoten projekt vreden 4,6 milijona evrov. 
Glavni cilj projekta je izgradnja javne turistične infrastrukture, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti 
območja in ponuja turistom posebno in edinstveno doživetje. Nova javna in skupna turistična 
infrastruktura bo v podporo naravnim znamenitostim v turističnih destinacijah in bo dvignila kakovost in 
konkurenčnost destinacije ter dodano vrednost v turizmu. 
Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 953610 
– Sofinanciranje investicijskih projektov občin v vrednosti 1,35 milijona evrov za leto 
2023 ter proračunski postavki 117110 – Infrastruktura na območjih kjer žive Romske etnične 
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skupnosti v vrednosti 150.000 evrov v letu 2023. 
 
Vlada je sprejela strateška izhodišča za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe 
obnovljivih virov energije podrobneje predstavljajo tri reformne elemente, ki so predvidene v Načrtu za 
okrevanje in odpornost, in sicer v komponenti »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 
gospodarstvu«. 
Reformni elementi naslavljajo tri glavna področja. To so: 
(i) povečanje učinkovitosti trga na strani ponudbe in povpraševanja z nadgradnjo tako imenovane 
tržnice električne energije iz obnovljivih virov energije, 
(ii) povečanje učinkovitosti spremljanja in evidentiranja izpustov s pomočjo tehnološke rešitve, pilotno 
uporabljene na registru sistema trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov na območju 
Evropske unije in 
(iii) povečanje snovne in energetske učinkovitosti v gradbeništvu z uporabo naprednih digitalnih 
tehnologij v primeru metode BIM (angleško Building Information Modelling, kar pomeni informacijsko 
modeliranje gradenj). 
Poleg tega strateška izhodišča predvidevajo tudi institucionalizacijo inovativnega pristopa k obravnavi 
testnih in pilotnih rešitev, ki temeljijo na naprednih (digitalnih) tehnologijah in naprednih tehnologijah za 
proizvodnjo energije, v obliki testnega laboratorija oziroma regulatornega peskovnika. Z namenom 
poenotenja izraza in zagotavljanja večje razumljivosti funkcije tovrstnega testnega laboratorija, se v 
dokumentu uporablja izraz regulatorni peskovnik. Ta se bo izvajal v sklopu aktivnosti krovnega 
programa Laboratorija politik, ki je sestavni del Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije 
preko prehoda v krožno gospodarstvo. 
Načrtovani obseg sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornosti je 3.000.000 evrov za tri pilotne projekte 
na področju energetske učinkovitosti in 2.000.000 evrov za testni laboratorij. Črpanje sredstev je 
predvideno v letih 2022 in 2023. 
 
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena gradnja bivalne enote Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo bivalne enote Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Ocenjena vrednost investicije znaša 
2.631.827,33 evrov z DDV. Izdelava dokumentacije se je začela že v letu 2020, dela pa se bodo 
izvajala v letih 2022, 2023 in 2024. Z izvedbo investicije se bodo izboljšali obstoječi pogoji in zagotovile 
kapacitete za sprejem novih uporabnikov, ki imajo največ potreb po zahtevni oskrbi. Omogočeno bo 
nemoteno izvajanje vseh programov, pri čemer bo zagotovljeno tudi varnejše bivalno okolje za 
uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene. 
 
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena gradnja prizidka k enoti Dnevnega centra 
Maribor - ZUDV Dornava 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila izgradnjo prizidka k enoti Dnevnega 
centra Maribor - ZUDV Dornava. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.551.430,50 evrov z DDV, 
izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni dodatni kvalitetnejši 
prostori za potrebe izvajanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja in prilagojenega 
predšolskega programa ter rehabilitacije za otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju, s čimer jim bo zagotovljena pravica do šolanja, razvoja njihovih potencialov, gibanja, 
igre, družbenega udejstvovanja, ustrezne in pravočasne rehabilitacije ter ustrezne podpore in pomoči. 
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V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena nadzidava DSO Grosuplje 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nadzidavo DSO Grosuplje. Ocenjena 
vrednost investicije znaša 1.124.335,75 evrov z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo 
investicije bo zagotovljenih 8 mest za začasne namestitve, katere se bo v primeru okužb lahko 
uporabilo za organizacijo sive in rdeče cone, prav tako pa tudi varnejše bivalno okolje za stanovalce in 
svojce, varnejše delovno okolje za zaposlene in ločenost čistih in nečistih poti. 
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena gradnja dislocirane bivalne enote SVZ 
Hrastovec v Lenartu 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo dislocirane bivalne enote SVZ 
Hrastovec v Lenartu. Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72 evrov z DDV, izvajala pa se bo 
v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, s čimer bodo pridobljene ustrezne 
kapacitete ter prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšali se bodo bivalni in delovni pogoji 
za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo izboljšala varnost in omogočili 
pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb. 
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena prenova mansarde Doma starejših občanov 
Krško 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila prenovo mansarde Doma starejših 
občanov Krško. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.940.201,72 evrov z DDV, izvajala pa se bo v letu 
2022. Z izvedbo investicije bo zagotovljeno varnejše in prijetnejše bivalno okolje za stanovalce in 
svojce, večja zasebnost stanovalcev, varnejši delovni pogoji za zaposlene ter ločenost čistih in nečistih 
poti za preprečevanje širjenja okužb. Omogočena bo tudi vzpostavitev sivih in rdečih con. 
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena rekonstrukcija in nadzidava dela Doma 
starejših občanov Fužine 
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila rekonstrukcijo in nadzidavo dela 
Doma starejših občanov Fužine. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.167.237,08 evrov z DDV. 
Investicija se bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo investicije bodo pridobljene večje, primerne in varne 
prostorske kapacitete, ki bodo ustrezale zahtevam pravilnikov in smernic, zagotovljene ustrezne čiste in 
nečiste poti v stavbi, omogočena pa bo organizacija sive oziroma rdeče cone. S pridobitvijo večjih 
prostorov za dnevno varstvo in zagotavljanjem začasnih / kratkoročnih namestitev se bo zagotovilo tudi 
kakovostno socialno varstveno in zdravstveno infrastrukturo ter programe, ki bodo zagotavljali boljša 
socialno vključenost okoliških starostnikov. 
 
 
Vlada meni, da določila zakonov, ki urejajo posvojitev otrok niso v neskladju z ustavo 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje v zvezi z izjavo pritožnikov o mnenju vlade o ustavnosti 
določb 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prvega odstavka 213. člena 
in 223. člena Družinskega zakonika in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski 
zvezi ter ga posreduje Ustavnemu sodišču in Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada meni, da 
omenjena določila niso v neskladju z Ustavo RS. 
 
Vsa navedena določila se nanašajo na posvojitve otrok. Pritožnika med drugim želita dokazati, da naj bi 
bili zaradi nepriznavanja istospolnega starševstva otroci, ki živijo v takih skupnostih, zaradi tega 
diskriminirani ali v slabšem položaju. Pritožnika tudi navajata, da jima veljavna ureditev onemogoča, da 
bi si s skupno posvojitvijo ustvarila družino, kar je sicer omogočeno zakoncema. 
 
Vlada RS uvodoma pojasnjuje, da gre za temo, ki je bila predmet družinskega referenduma o noveli 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dne 20. 12. 2015, na katerem je 63,51 % volivk in 
volivcev (ob izpolnjenem referendumskem kvorumu) zavrnilo med drugim tudi to, kar predlagata 
pritožnika. O tej temi je odločalo tudi Ustavno sodišče in odločilo z odločbo št. 
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U-II-1/15-20 z dne 28. 9. 2015, s katero je razveljavilo sklep Državnega zbora o nedopustnosti 
referenduma z dne 26.3.2015 in potrdilo, da zavrnitev zakona na referendumu ne bo prinesla 
protiustavnih posledic, saj bi v nasprotnem primeru referendum prepovedalo. Poleg tega sta o pravici 
otroka do mame in očeta odločala še dva referenduma in sicer referendum o noveli Zakona o 
zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo dne 17. junija 2001 in 
referendum o Družinskem zakoniku dne 25.3.2012. Na vseh treh referendumih (na zadnjem celo z 
zahtevanim kvorumom) so ljudje prepričljivo odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta, s čemer ima to 
stališče poleg vseh strokovnih utemeljitev in razlogov tudi najvišjo politično legitimnost. 
Vlada v obširnem mnenju navaja tudi strokovna mnenja iz katerih je razvidno, da stroka glede 
obravnavanega vprašanja še zdaleč ni enotna, kot skušata to prikazati pritožnika. 
Dejstvo je da v obravnavanem primeru spremembe, ki jih želita uveljaviti pritožnika, niso potrebne za 
reševanje statusa in položaja tistih izjem med otroki, ki se tako ali drugače znajdejo oziroma živijo v 
istospolni skupnosti. Glede teh izjem sta že pritožnika utemeljeno pojasnila, da Republika Slovenija ima 
izjemna sredstva, ki omogočajo, da ti otroci nimajo manjše pravne varnosti kot vsi ostali otroci. Pri 
zahtevah pritožnikov gre za zahtevo po spremembi splošne ureditve, ki ureja posvojitve vseh otrok, ki 
se tako ali drugače znajdejo brez staršev in potrebujejo novo družinsko okolje. 
V zvezi s tem vlada navaja del mnenja Komisije za medicinsko etiko (KME), ki pravi: »V istospolni 
skupnosti otrok ne bo imel obeh staršev, torej matere in očeta. 
Seveda tak položaj obstaja že od nekdaj kot posledica razvez, smrti ali opustitve starševske vloge 
zaradi raznih vzrokov. Prav je, da se stori vse, da se tem otrokom olajša prikrajšanje, ki so ga utrpeli ob 
izgubi ali odhodu enega ali celo obeh roditeljev. Narobe pa je, če tega otrokovega položaja ne 
razumemo kot prikrajšanje, ampak kot povsem sprejemljivo okoliščino za že rojene otroke in za rodove 
prihodnjih otrok.« 
Za zaključek Vlada RS ponovno (kot že v svojem prvotnem mnenju) ugotavlja, doslej navedeni 
argumenti jasno vodijo do zaključka, da v slovenskem in mednarodnem pravu ne obstajajo 
ustavnopravni razlogi, zaradi katerih bi morali spreminjati tradicionalno opredelitev temeljnih družinsko 
pravnih institutov. 
V veljavni ureditvi sta zakonska zveza in partnerska zveza v vseh pravnih posledicah, ki se nanašajo na 
osebe, ki sklepajo eno ali drugo zvezo, že izenačeni, razlikujeta se le na področjih, kjer gre za varovanje 
koristi otrok, kar je po mnenju Vlade RS in po mnenju številnih slovenskih strokovnjakov in strokovnih 
združenj, utemeljen in razumen razlog za takšno razlikovanje. V konkretnem primeru je odločitev o 
načinu spreminjanja ter o vsebini sprememb družinsko pravnih razmerij v pristojnosti zakonodajalca. Ta 
mora relevantno ljudsko voljo prenesti v ustrezne zakonodajne rešitve. Ustavno sodstvo pa lahko 
preverja, ali je določena ureditev v skladu z določbami Ustave, hkrati pa, kakor je Ustavno sodišče 
samo zapisalo v ustavni odločbi št. U-II-1/11 z dne 14. 3. 2011, »presoja ustavnosti namreč v nobenem 
primeru ne pomeni presoje primernosti, koristnosti, potrebnosti ali drugačne ustreznosti zakonske 
ureditve.« 
Vlada RS glede na vsa v mnenju zapisana pojasnila meni, da določbe 135. in 138. člena ZZZDR, 
prvega odstavka 213. člena in 223. člena DZ in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena ZPZ niso v 
neskladju z Ustavo RS. 
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