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Številka: 095-2/2020-4
Ljubljana, dne 05. 06. 2020
EVA    /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Dopolnitev odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi 
z nujno zagotovitvijo dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl.US:U-I-294/07-16, 38/10-ZUKN, 
8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne 
…. pod točko …. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnitev odgovora Varuhu človekovih pravic 
Republike Slovenije v zvezi z nujno zagotovitvijo dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike 
v Goriči vasi.

                                                                                                        Dr. Božo Predalič
                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za obrambo
 Ministrstvo za zdravje
 Služba VRS za zakonodajo
 Urad Vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem NE
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in naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 

redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 mag. Matej Tonin
                                                       MINISTER

Poslano:
- naslovniku
- URSZR
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Dopolnitev odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z nujno 
zagotovitvijo dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi

Vlada Republike je s sklepom št. 09501-3/2020/10 z dne 30.4.2020 sprejela Odgovor Varuhu 
človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z nujno zagotovitvijo dostopa do pitne vode, 
sanitarij in elektrike v Goriči vasi. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu. Varuh) je na podlagi prejetega odgovora na Vlado Republike Slovenije naslovil 
dopis št. 6.3-4/2020-15-AD z dne 6. 5. 2020, v katerem navaja, da na podlagi prejetih 
odgovorov vlade ne more ugotoviti, kakšne konkretne ukrepe za izboljšanje razmer v 
romskem naselju je sprejela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma 
»skupina DNZIR«, zato tudi ne more razbrati, ali in na kakšen način je bil upoštevan Varuhov 
predlog, podan v prejšnjih dopisih. 

Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju posreduje naslednjo dopolnitev odgovora:

Ob razglasitvi epidemije oziroma pandemije COVID-19 v Republiki Sloveniji in po aktiviranju 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 13. marca 2020, 
posredovala usmeritve občinam in javnim službam. Pozvala jih je, da se ustrezno 
organizirajo ter tudi v razmerah epidemije oziroma pandemije COVID-19 zagotovijo izvajanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter nemoteno delovanje javnih služb iz občinske 
pristojnosti, kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti 
ipd.. 

Na vprašanje Varuha človekovih pravic ali je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela 
konkretne ukrepe za izboljšanje razmer v romskem naselju Goriča vas  Vlada Republike 
Slovenije odgovarja, da je oskrba s pitno vodo določena v predpisih s področja varstva okolja 
in voda na način, da se za območje celotne občine zagotavlja v okviru izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Tudi v državnih načrtih zaščite in 
reševanja je v sedmem poglavju, ki govori o nalogah, ki jih izvajajo posamezni državni organi 
ob naravnih in drugih nesrečah določeno, da je usmerjanje dejavnosti za vzpostavitev vodne 
oskrbe pristojno ministrstvo za okolje. 

Iz Občine Ribnica, na območju katere se nahaja naselje Goriča vas, so nam posredovali 
informacijo, da je poveljnik Civilne zaščite Občina Ribnica dne 31.3. 2020, na podlagi
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se zagotovi umivanje rok v romskem 
naselju Goriča vas, odredil dostavo in namestitev cisterne za shranjevanje pitne vode (1055 
l). Cisterno so istega dne tudi prepeljali do romskega naselja vendar so prebivalci naselja 
postavitev cisterne zavrnili z utemeljitvijo, da je za njihove potrebe premajhna. Civilna zaščite 
nadaljnjih aktivnosti ni izvajala. 

Ugotavljamo, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje podala ustrezne 
usmeritev resorjem in občinam, da namenijo potrebno skrb ranljivejšim skupinam 
prebivalstva, kamor štejemo tudi Rome in jih pozvala, da v okviru svojih pristojnosti izvedejo 
ukrepe za preprečevanje širjenje nalezljive bolezni. 



6/6

                                                                                                                 

Prav tako ugotavljamo, da je Civilna zaščita občine v času epidemije oziroma pandemije 
COVID - 19 poskušala vsaj začasno izboljšati oskrbo z vodo za umivanje rok v naselju 
Goriča vas z dostavo cisterne za vodo, vendar ta pomoč s strani romske skupnosti ni bila 
sprejeta.

                                                                                 Dr. Božo Predalič
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR
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