18. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 7. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu
zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi
Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi
posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.
Mnenje glede spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o
Vladi Republike Slovenije, v katerem predlagatelj ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna,
vendar je zaradi obsežnosti in zahtevnosti delovnih področij obeh resorjev, ki sodita pod pristojnosti
ministrov brez resorja, smotrno povečati število državnih sekretarjev na teh resorjih.
Vlada ugotavlja, da gre za spremembo zakona, ki bo omogočila imenovanje največ dveh državnih
sekretarjev, torej gre za možnost in ne za spremembo zakona v smeri, da bi vladna služba morala imeti
dva državna sekretarja. Glede na to, da ima Vlada RS dva ministra brez resorja, bi uveljavitev
predlagane spremembe zakona omogočila imenovanje največ dveh državnih sekretarjev v vladnih
službah, ki ju ministra brez resorja vodita, in sicer gre za področje zamejskih Slovencev in Slovencev po
svetu ter področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike.
Po mnenju vlade je utemeljeno, poleg krepitve že obstoječega povezovanja in sodelovanja med matično
državo in Slovenci v zamejstvu in po svetu, več pozornosti nameniti tudi možnosti povrnitve mladih
znanstvenikov in raziskovalcev v matično domovino, saj je tudi na ta način mogoče doseči celovit razvoj
in uspeh države. Prav tako pa vlada poudarja, da je treba upoštevati vlogo, naloge in pomen Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v katere delovno področje sodi
zagotavljanje in pospeševanje črpanja sredstev iz evropskih skladov.
Vlada podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je Državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in se strinja z
možnostjo imenovanja največ dveh državnih sekretarjev v vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez
resorja. Ta rešitev v vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez resorja, bi namreč po mnenju vlade lahko
zagotavljala učinkovitejše in nemoteno delovanje vladnih služb.
Mnenju glede spremembe Zakona o državni upravi
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Predlog
zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Predlog zakona spreminja določbo Zakona o državni
upravi, ki določa število državnih sekretarjev na ministrstvih. Predlagana je ureditev, v skladu s katero je
dovoljeno večje število državnih sekretarjev na ministrstvih, ki so pristojna za zdravje, izobraževanje,
znanost in šport ter gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predlagatelj v gradivu ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna, zaradi obsežnosti in zahtevnosti
delovnih področij nekaterih resorjev ter vzpostavitve nemotenega delovanja in opravljanja nalog, pa bi
bilo smotrno povečati število državnih sekretarjev na teh resorjih. Pojasnjuje tudi, da je cilj predlaganega
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zakona vzpostaviti učinkovitejše delovanje ministrstva, pristojnega za zdravje, ministrstva, pristojnega
za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vlada ugotavlja, da gre v navedenih primerih za zelo obsežna in zahtevna delovna področja, zato meni,
da je zakonska možnost, da se na navedenih ministrstvih lahko imenuje večje število državnih
sekretarjev, primerna rešitev.
Vlada podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi, ki ga je Državnemu zboru
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović), in se strinja z možnostjo
določitve večjega števila državnih sekretarjev na nekaterih ministrstvih (do največ tri oziroma štiri).
Strinja se tudi z argumenti, ki so navedeni kot utemeljitev predlagane rešitve, pri čemer v okviru tega
mnenja izpostavlja še nekatere dodatne vsebine in prioritete. Zaradi raznolikosti, obsežnosti in
zahtevnosti delovnih področij Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter upoštevaje razvojne prioritete v tem mandatnem
obdobju bi bilo po mnenju vlade s predlaganimi rešitvami možno zagotoviti učinkovitejše delovanje
navedenih organov.
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in
poplavami 29. in 30. oktobra 2018
Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in
poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne,
Podravske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki je v 71 občinah
povzročilo škodo v višini 49.808.388,48 EUR.
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 EUR,
škoda v gozdovih 848.748,17 EUR, škoda na uničenih objektih 108.967,14 EUR, delna škoda na
stavbah 225.766,51 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 EUR, škoda na
vodotokih 38.730.018,88 EUR, škoda na gozdnih cestah 2.117.058,00 EUR, škoda na ribah 2.350,39
EUR, škoda na državnih cestah 827.654,55 EUR in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 EUR.
Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih
cestah, državnih cestah, vodotokih in gospodarstvu iz prejšnje točke presega 0,3 promila načrtovanih
prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860,64 EUR). Tako je dosežen limit za uporabo
sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Škodo je dne 14. januarja 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah.
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah predlaga Vladi RS, da potrdi višino
ocenjene neposredne škode in naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo programe odprave posledic
škode.
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Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode
zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018, ki so jo opravile občinske
komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 644,00 EUR, ki se pokrijejo iz proračunske
rezerve.
***
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