
 
 
 

382. DOPISNA SEJA VLADE  
 
Ljubljana, 30. 5. 2022 - Vlada RS je na  382. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju 
veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco 
države in občin, podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju 
in odločila, da bo objavila nov razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest na enem od območij. Vlada 
RS se je seznanila tudi s poročilom Medresorske delovne skupine za spremljanje 
aktivnosti na področju migracij za obdobje od 30. marca  2021 do 31.  marca  
2022, sprejela poročilo o delu Medresorske operativne skupine za usklajevanje 
humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep 
o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, prerazporedila 
sredstva državnega proračuna, sprejela Stališče do ocene Fiskalnega sveta 
Republike Slovenije glede Programa stabilnosti 2022 in s sklepom sprejela 
Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021. 
 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh 
ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19.  
 
Predlog o prenehanju veljavnosti Odloka je 25. maja 2022 podala Strokovna 
svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-
19 ter svetovala, da se za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-
2 upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin 
Vlada RS je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na 31. 
december 2021 in jo ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu 
zboru. 
 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem je 
prikazano konsolidirano stanje premoženja države in občin na 31. decembra tekočega 
leta. Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja 
in podatkov poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega 
proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države 
in občin. Zadnjič jo je predložila za stanje na 31. december 2019, zato jo predlaga letos 
za stanje na 31. december 2021. 
 



 
 
 

Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati 
vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost 
obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. 
Finančno premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje 
v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne 
osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in 
nepremičnine. 
 
Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2021 znaša 54,17 milijard 
evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2020, v letu 2021 
povečala za 1,37 % oziroma 732,4 milijonov evrov.  
 
Podaljšana koncesija za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju 
Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za storitev sežiganja komunalnih 
odpadkov na območju občin Savinjske regije, podeljena družbi Energetika Celje d. o. 
o., podaljša za pet let, in sicer do 29. avgusta 2028.  
 
Družba Energetika Celje javno podjetje d. o. o. je koncesionar za izvajanje obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin 
Savinjske regije. Koncesijska pogodba je sklenjena do 29. avgusta 2023. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je 21. maja 2021 s strani koncesionarja prejelo predlog 
za podaljšanje koncesijske pogodbe na objektu termične obdelave (Toplarna Celje). 
Na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne 
gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin 
Savinjske regije in Koncesijske pogodbe za storitev sežiganja (termično obdelavo) 
komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije lahko koncedent podaljša 
koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem 
veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske 
pogodbe. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo, ali koncesionar izpolnjuje pogoje iz Uredbe 
in ugotovilo, da so izpolnjeni zahtevani pogoji za podaljšanje koncesijske pogodbe. V 
skladu z Uredbo se tako koncesijska pogodba podaljša za pet let. 
 
Nov razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja cest na enem od območij 
Prva koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo na območju 
koncesije št. 9, je bila sklenjena s koncesionarjem za obdobje 3 let, in sicer za obdobje 
od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2012. Po poteku veljavnosti omenjene koncesijske pogodbe je 
bila po zaključenem postopku javnega naročanja z izbranim ponudnikom sklenjena 
nova koncesijska pogodba, in sicer za obdobje sedmih let.  



 
 
 

 
Veljavnost koncesijske pogodbe za območje koncesije št. 9 je potekla 15. 3. 2022. 
Pred potekom veljavnosti koncesijske pogodbe je bil z obstoječim koncesionarjem 
sklenjen aneks h koncesijski pogodbi, ki je čas izvajanja gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja državnih cest podaljšal do 31. 10. 2022.  
 
Na podlagi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
državnih cest je strokovna komisija Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
vodila postopek sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva.  
 
Do roka za predložitev ponudb (8. 11. 2021), določenega v javnem razpisu, so na 
naslov Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo prispeli dve ponudbi za izvajanje 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju 
Direkcije RS za infrastrukturo na območju koncesije št. 9, in sicer ponudbi Javne službe 
Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d. o. o. 
(vodilni partner), Hermes GP, d. o. o., (partner) in Komunala Slovenske Gorice, d. o. 
o.,(partner) ter Cestnega podjetja Ptuj, d. d. 
 
Strokovna komisija je zaključila s pregledom ponudb, pri čemer je pri ponudbah obeh 
ponudnikov ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji razpisne dokumentacije, ki se nanašajo 
na tehnično in strokovno sposobnost ponudnika. Zaradi navedenega je strokovna 
komisija predlaga, da javni razpis ponovi.   
 
Poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju 
migracij za obdobje od 30. marca  2021 do 31.  marca  2022 
Vlada RS je marca 2021 sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine 
za spremljanje aktivnosti na področju migracij. Njene naloge zajemajo spremljanje in 
koordinacijo aktivnosti na področju migracij, v primeru povečanega obsega migracij pa 
medresorska delovna skupina koordinira tudi operativne aktivnosti in predlaga 
potrebne ukrepe.  
 
V poročevalskem obdobju se je medresorska delovna skupina sestala trikrat, 
medresorska delovna skupina pa se je v ožji sestavi sestajala tedensko.  
 
V poročevalskem obdobju je bil opazen trend zmanjšanja nezakonitih prehodov 
državne meje. Prevladovali so državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Več 
kot polovico nezakonitih prehodov državne meje sta obravnavali policijski upravi Koper 
in Novo mesto, obseg obravnav pa se je povečal na območju policijskih uprav Maribor 
in Ljubljana. Opažen je bil trend povečanja izraženih namer podati prošnjo za 
mednarodno zaščito, in sicer je bilo v poročevalskem obdobju obravnavanih 3483 
namer, kar je za 7,7 % več kot v enakem obdobju v letu 2020.  
 



 
 
 

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je zaznal povečano število prihodov. 
Zaradi povečanega števila prihodov se je ponovno odprla izpostava v Logatcu, kjer so 
nastanjene predvsem družine in mladoletniki brez spremstva. Zelo veliko je bilo 
zaznanih samovoljnih zapustitev, odhajajo tudi družine.  
 
Občutno povečanje je bilo zaznano tudi pri podanih prošnjah za mednarodno zaščito. 
V poročevalskem obdobju je bilo podanih 3196 prošenj za mednarodno zaščito. 
Skupno je bilo do 31. decembra 2021 podanih 5301 prošenj, kar je za 49,4 % več kot 
v letu 2020. Prevladujejo prosilci, ki so državljani Afganistana, Pakistana in Irana.  
 
Poročilo o delu Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in 
tehnične pomoči Ukrajini 
Vlada RS je na seji sprejela Poročilo o delu Medresorske operativne skupine za 
usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini, ki bo na podlagi sprejetega 
sklepa preneha z delovanjem.   
 
Vlada RS je ustanovila Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne 
in tehnične pomoči Ukrajini z namenom enotnega načrtovanja, koordinacije in 
odzivanja Republike Slovenije v zvezi z nudenjem humanitarne in druge pomoči 
Ukrajini ter s sprejemanjem beguncev. Hkrati je Vlada Republike Slovenije sprejela 
Sklep o imenovanju članov Medresorske operativne skupine za usklajevanje 
humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. 
 
Naloge Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične 
pomoči Ukrajini so bile v celoti realizirane, kar izhaja iz Poročila o delu Medresorske 
operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini, zato je 
Vlada Republike Slovenije ugotovila, da je Medresorska operativne skupine za 
usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini prenehala z delovanjem.  
 
Ocenjujejo, da spada predlog sklepa pod tekoče posle Vlade Republike Slovenije, saj 
gre zgolj za sklep ugotovitvene narave, s katerim se ugotavlja, da Medresorska 
operativna skupina za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini preneha 
z delovanjem, ker so bile njene temeljne naloge realizirane.  
 
Sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada 
Vlada RS je sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, v višini 145.681,84 evra. 
 
Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih 
okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, 
predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov. Vsako povečanje namenskega premoženja Eko sklada pomeni 
povečanje sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero. 



 
 
 

 
Prerazporeditev sredstev državnega proračuna 
Vlada RS je med drugim Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razporedila 
sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1,5 milijona evrov. Sredstva bodo 
namenjena za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem 
storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti za mesec april 2022. 
 
V okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila sedem 
milijonov evrov. Sredstva iz področja dolgotrajne oskrbe se prerazporejajo na covid-
19 podprogram, saj se bodo sredstva skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi pričela 
črpati z zamikom oziroma se sredstva ne bodo realizirala v letošnjem proračunskem 
letu. Zato bo ostanek neporabljenih pravic porabe prioritetno prerazporejen na 
postavko namenjeno pokrivanju covid-19 izdatkov na podlagi že prejetih zahtevkov, in 
sicer za plačilo dobave cepiv. 
 
Prav tako v okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila 8,5 
milijona evrov. Sredstva bodo namenjena plačilu zahtevka za zdravila covid-19 ter za 
plačilo hagt testiranj za obdobje maj-junij 2022. 
 
Stališče do ocene fiskalnega sveta glede programa stabilnosti 
Vlada RS je sprejela Stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede 
Programa stabilnosti 2022. 
 
Vlada izpostavlja, da letos že tretje leto veljajo izjemne okoliščine in splošna odstopna 
klavzula, ki dovoljujejo odstopanje od fiskalnih pravil. Mednarodne institucije že od 
sredine leta 2020 poudarjajo potrebo po znatnem blaženju posledic epidemije covida-
19, ki mora biti v prihodnjih letih bolj ciljno usmerjeno v podporo okrevanju. Slovenija 
je to naslovila v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v katerem je po mnenju 
Evropske centralne banke najustrezneje naslovila tako srednjeročna tveganja oziroma 
zahtevane reforme kot tudi specifična priporočila, ki se nanašajo na strukturni položaj.  
 
Vlada ob tem dodaja, da bo treba ustrezno pot naslavljanja strukturnega položaja 
začrtati po sprejemu revizije Pakta stabilnosti in rasti, do takrat pa se spremlja razvoj 
tekočih izdatkov in ohranja investicije. Ministrstvo za finance je v Programu stabilnosti 
2022 naslovilo prakso nespremenjenih politik, nadaljnje odločitve pa so predvidene z 
novo vlado. 
 
Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021 
Vlada RS je s sklepom sprejela Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v 
letu 2021 in  naložila ministrstvom, vključenim v izvajanje EU makroregionalnih 
strategij, da zagotovijo potrebne pogoje za učinkovito opravljanje nalog v okviru 
upravljavske strukture za vse tri EU makroregionalne strategije (Strategijo EU za 



 
 
 

podonavsko regijo, Strategijo EU za alpsko regijo in Strategijo EU za jadransko-jonsko 
regijo). 
 
Vlada je tudi naložila ministrstvom in drugim institucijam, vključenim v izvajanje EU 
makroregionalnih strategij, da zagotovijo podporo pri predsedovanju Republike 
Slovenije Strategiji EU za podonavsko regijo (EUSDR) od novembra 2022 do 
novembra 2023. 
 
Vlada Republike Slovenije je ponovno potrdila interes Republike Slovenije za 
nadaljevanje vodilne vloge s ključnimi strateškimi funkcijami v podporni strukturi 
upravljanja Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) tudi v obdobju 2021-
2027 in naložila Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da z ustrezno 
kadrovsko podporo izvede vse predvidene aktivnosti, ki se morajo izvesti do konca 
trajanja aktualnega projekta. 
 
Obdobje do konca maja 2021 je v veliki meri zaznamovalo predsedovanje Republike 
Slovenije Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), kjer je Republika 
Slovenija uspela v celoti realizirati zastavljen program predsedovanja, ki je temeljil na 
nadaljevanju pridružitvenega procesa držav Zahodnega Balkana. Republika Slovenija 
je ob podpori Evropske komisije izvedla tudi razpravo o konkretnih predlogih za 
učinkovitejše vključevanje prednostnih ukrepov EUSAIR in Strategiji EU za 
podonavsko regijo (EUSDR) z namenom hitrejšega zagona Gospodarskega in 
naložbenega načrta za Zahodni Balkan. 
 
V začetku leta 2021 je svojo kandidaturo za predsedovanje EUSDR v letu 2022 
napovedala Ukrajina.  Ukrajina je svoje predsedovanje začela zelo dobro in Republika 
Slovenija je njeno predsedovanje aktivno podpirala, saj je bila skladno s svojo 
kandidaturo soglasno potrjena kot naslednja predsedujoča v letu 2023 ter s tem 
vstopila v trio predsedstev Slovaška-Ukrajina-Slovenija. 
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