
 
 
 

380. DOPISNA SEJA VLADE  
 
Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na  380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni 
načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila 
sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o izpolnitvi naloge 
Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za 
učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju 
proti tihotapljenju ljudi ter se seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje tujcev 
za leto 2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Enaindvajseto poročilo o državnih 
pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 ter Poročilo o delu in 
zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 
2021. 
 
Letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-
2022 
Izvedbeni načrt za leto 2022 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-
2022 je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj 
proračuna 2022, v okviru evropskih strukturnih sredstev ter sistemskih ukrepov, ki ne 
predstavljajo nujno tudi finančnih posledic. Dodatno so navedeni tudi ukrepi, ki se 
financirajo iz programa Erasmus+. 
 
Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v letošnjem izvedbenem načrtu, saj 
bodisi teh ministrstva ne načrtujejo v letošnjem letu ali pa zanje ni mogoče zagotoviti 
ustreznega financiranja. 
 
Razporeditev sredstev državnega proračuna 
Vlada RS je med drugim znotraj finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve 
prerazporedila 2,5 milijona evrov za izplačilo povračil občinam ob zunanji schengenski 
meji zaradi povečanega nadzora državne meje. 
 
Ministrstvu za zdravje je vlada iz splošne proračunske rezervacije razporedila skoraj 
1,3 milijona evrov za plačilo zahtevkov, ki se nanašajo na izvajanje covid v obdobju od 
januarja do aprila 2022. 
 
Poročilo o izpolnitvi naloge Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo 
predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij 
in boju proti tihotapljenju ljudi 
 
Poročilo o izpolnitvi naloge Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za 
pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje 
ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi 
Vlada RS je s sklepom, z dne 8. 9. 2020, ustanovila omenjeno delovno skupino. 
Mandat delovne skupine je bil določen do konca leta 2021 in nato podaljšan do 30. 6. 



 
 
 

2022. Naloga delovne skupine je bila, da spremlja stanje na področju nelegalnih 
prehodov državne meje Republike Slovenije, ilegalnih migracij in tihotapljenja ljudi in 
da na podlagi opažanj, analiz in drugih ugotovitev pripravlja predloge za učinkovitejše 
varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boj proti tihotapljenju ljudi. 
 
Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da je delovna skupina prenehala z delovanjem, 
tako preneha veljati tudi sklep o ustanovitvi delovne skupine. 
 
Poročilo Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020 
Vlada RS se je seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020. 
Naloge sveta, ki je bil ustanovljen 23. avgusta 2012, so podajanje mnenj in priporočil 
k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev, spremljanje izvajanja 
integracijskih ukrepov, analiziranje stanja, podajanje mnenj in priporočil ter 
sodelovanje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje 
vključevanja tujcev, ter letno poročanje Vladi Republike Slovenije.  
 
V letu 2020 je Vlada RS v svet imenovala šest novih članov na ravni državnih 
sekretarjev, in sicer predsednika in namestnika, ki prihajata z Ministrstva za notranje 
zadeve, ter po enega člana z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo ter 
Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.  
 
Na novo imenovano članstvo sveta se je prvič sestalo oktobra 2020. Na zasedanju so 
se seznanili z novo sestavo sveta, nalogami in rezultati preteklih aktivnosti sveta. Člani 
sveta so sprejeli več sklepov, med drugim so naložili Ministrstvu za notranje zadeve, 
da posreduje statistične podatke glede vključevanja tujcev v program »Začetna 
integracija priseljencev«, na podlagi katerih se bo spremljala uspešnost in ustreznost 
programov učenja slovenskega jezika ter predlagale morebitne spremembe. Nosilec 
je Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov v sodelovanju z 
Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Prav tako je svet naložil Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnost, da v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravi analizo zlorab na področju 
socialnih transferjev s strani tujcev, s posebnim poudarkom na zlorabah delovnih 
dovoljenj. Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov pa naj glede na sklep sveta 
pripravi informacije o zlorabah socialnih transferjev s strani tujcev s priznanim 
statusom mednarodne zaščite, ki zapustijo Slovenijo. 
 
Člani sveta so se seznanili z izvajanjem integracijskih ukrepov in nekaterimi 
spremembami, ki so na novo vključene v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o mednarodni zaščiti. Predvsem gre za spremembe, ki vključujejo krajše 
integracijsko obdobje z namenom spodbujanja tujcev s priznanim statusom 



 
 
 

mednarodne zaščite k aktivnejši integraciji v slovensko družbo na področju 
zaposlovanja.  
 
Svet se je seznanil tudi s ključnimi spremembami novele Zakona o tujcih, med drugim 
z načinom sprejemanja ukrepov, ki bi jih lahko Vlada uporabila v primeru množičnih 
migracij (prenovljeni 10.b člen), in prenosom direktive EU pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljnega dela, programa izmenjave učencev ali izobraževalnih 
projektov in dela varušk au pair. Z novelo so se na novo uredile tudi pravice državljanov 
Združenega Kraljestva in njihovih družinskih članov, ki prebivajo pri nas. Svet je sprejel 
sklep, da bo v nadaljevanju spremljal nadaljnjo razpravo o noveli Zakona o tujcih ter 
ob zaznavi morebitnih pomanjkljivosti oblikoval predloge za nadgradnjo zakona.  
 
Svet se je seznanil tudi s prenosom pristojnosti koordinacije in vodenja sveta z 
Ministrstva za notranje zadeve na Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov. 
 
Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 
in 2020 
Obdobje od leta 2020 do danes so zaznamovali pandemija covida-19 in ukrepi za 
reševanje njenih posledic. Delo v letu 2020 in tudi 2021 je temeljilo predvsem na 
usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov pomoči Evropski komisiji.  
 
V letu 2020 smo v Sloveniji izplačali približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči, od 
tega približno 1,27 milijarde evrov za reševanje gospodarske situacije kot posledice 
izbruha epidemije (to predstavlja 71,6 % vseh pomoči tega leta). Preostalih 501,64 
milijona evrov, kar je 29,35 milijona evrov več kot leta 2019, pa je bilo namenjenih 
ostalim kategorijam pomoči. 
 
V zadnjih štirih letih se struktura in razmerje med največjimi kategorijami pomoči v 
Sloveniji nista bistveno spremenila. Največji delež ohranjajo pomoči za varstvo okolja 
in energijo, sledijo pomoči za zaposlovanje. Državne pomoči so bile večinoma 
izplačane kot subvencije, sledijo pa pomoči, ki se dodeljujejo v obliki znižanja 
prispevkov za socialno varnost ter davčnih oprostitev in izjem. Primerjava z Evropsko 
uniji kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.  
 
Zaradi boljšega pregleda in odziva države na covid-19 so v delu poročila, ki obravnava 
pomoči za odpravljanje posledic covida-19, vključeni tudi podatki iz leta 2021, tako da 
predstavlja celovit pregled vseh ukrepov, ki so se izvajali v letih 2020 in 2021. Vsi 
ukrepi, ki so se izvajali v skladu z interventnimi zakoni, niso predstavljali državne 
pomoči. Skupni neposredni obseg ukrepov, povezanih s covidom, je v letih 2020 in 
2021 znašal 4,5 milijarde evrov. Državne pomoči so predstavljale 2,3 milijarde evrov, 
kar predstavlja nekaj več kot 51 % vseh izdatkov za ta namen. 
 



 
 
 

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto 2021 
 
Vlada RS je soglašala s poročilom  o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS (SKZG) za leto 2021, ki ga je na svoji  50. dopisni seji dne 25. 
februarja 2022 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 
Vlada pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
za leto 2021 Državnemu zboru RS. 
 
SKZG je v letu 2021 realiziral presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka 
v višini 6.632.882 evrov. Celotni prihodki Sklada so znašali 21.045.092 evrov, kar je 
za 28 % več, kot je bilo načrtovano.  
 
V strukturi vseh prihodkov so prihodki iz poslovanja znašali 11.354.976 evrov oziroma 
54,0 %, prihodki od financiranja 72.726 evrov oziroma 0,3 % ter prevrednotovalni in 
drugi prihodki 9.617.390 evrov oziroma 45,7 %.  
 
Celotni odhodki v letu 2021 so znašali 12.862.384 evrov, kar je za 4 odstotne točke 
manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2020 je realizacija odhodkov za 87 % višja, 
na kar so imeli največji vpliv prevrednotovalni in drugi odhodki, katerih indeks 
povečanja je bil 1585 (primerjava med letoma 2021 in 2020), in zajemajo odškodnine 
v skladu z Zakonom o denacionalizaciji  ter odpise terjatev. 
 
Poslovanje SKZG je v letu 2021 na splošno ocenjeno kot uspešno, saj so bili 
načrtovani cilji doseženi ob vseh izzivih zaradi epidemije covida-19.  
 

* * * 


