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7. ZAKON O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS) 
 
(vključuje novelo ZVRS-H) 
 

7.1 SPLOŠNO 
 
Vlada je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave RS. Določa, usmerja in usklajuje 
izvajanje politike države, z izdajanjem predpisov, sprejemanjem drugih pravnih, političnih, ekonomskih 
… ukrepov. Predlaga DZ sprejem zakonov, državnega proračuna, …  
 
Pri opravljanju svojih funkcij je samostojna. DZ-ju odgovarja za politiko države, ki jo vodi in za razmere 
na vseh področjih.  
 
Vlada usmerja državno upravo preko ministrov ter nadzoruje njihovo delo, jim daje smernice, ipd. Lahko 
tudi zadrži odločitev ministra. 
 
Izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo RS kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb, drugih 
organizacij. Zastopa RS kot pravno osebo, upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem RS (razen 
z nepremičninami v uporabi Državnega zbora, s katerimi upravlja DZ sam). 
 

7.2 SESTAVA IN DELO VLADE 
 
Sestavljajo jo ministri za razna področja ter ministra brez resorja za področje odnosov med RS in 
avtohtono slovensko narodno skupnostjo ter največ dva ministra brez resorja, ki pomagata predsedniku 
Vlade. 
 
Podpredsednik vlade je en ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika imenuje Vlada. 
 
Predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v državnih organih, sodiščih, organih 
lokalnih skupnosti, ipd. in tistih, ki po funkciji niso združljive s funkcijo člana vlade. 
 
Imenovanje ministrov predsednik predlaga 15 dneh po izvolitvi. Če ne predlaga, mu DZ naloži rok v 
katerem mora predlagati in če ne predlogi DZ ugotovi, da je predsedniku vlade prenehala funkcija. Če je 
imenovanih več kot 2/3 ministrov se šteje, da je vlada nastopila funkcijo. Pri tem mora v 10 dneh po 
nastopu funkcije imenovati še ostale ministre, če jih ne imenuje v 3 mesecih DZ ugotovi, da je 
predsedniku vlade in ministrom prenehala funkcija. 
 
Predsednik vlade in ministri lahko odstopijo. Predsednik lahko predlaga razrešitev posameznega 
ministra. 
 
Predsednik vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje 
delo ministrov, ipd. Ministrom lahko daje zavezujoče napotke z navodili. 
 
Vlada dela in odloča na sejah. Veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov. Sklepe in druge 
odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. 
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Ministri so odgovorni za odločitve in stališča vlade, za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju 
ministrstev, za opustitve ukrepov, ki bi jih morali sprejeti. Ministri vodijo in predstavljajo ministrstvo, 
dajejo politične usmeritve za delo ministrstva, ipd. 
 
Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, 
varnostnega sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti. S spremembo 
zakona, ki je bila v DZ sprejeta 27.9.2017, se izboljšuje odziv v primeru naravnih in drugih nesreč ter 
kriz.  
 
Vlada izdaja naslednje pravne akte: 
 UREDBA 

- Za podrobnejše urejanje in razčlenitev določena razmerja, ki jih določa zakon ali drugi 
akt DZ 

- Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le 
na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu. 

 ODLOK 
- Za posamezna vprašanja ali sprejem posameznih ukrepov splošnega pomena in 
- Za druge odločitve, za katere je določeno, da jih ureja Vlada z odlokom 

 POSLOVNIK 
- Za urejanje notranje organizacije 

 ODLOČBE 
- O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah in drugih posamičnih zadevah iz 

svoje pristojnosti 
 SKLEP 

- Za potrebe notranje organizacije in 
- Kadar ne odloči z drugim aktom 

 
7.3 ORGANIZACIJA VLADE 

 
Vlada ima lahko strateške svete. Lahko se imenujejo tudi državni sekretarji, ki pomagajo predsedniku 
vlade ali ministru brez resorja. V kabinetu predsednika se imenuje državni sekretar, ki je pristojen za 
vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud. 
 
Vlada lahko ustanavlja tudi vladne službe, ki skrbijo za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri 
delovanju vlade in usklajevanja dela ministrstev. 
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8. ZAKON O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO) 
 

8.1 SPLOŠNO 
 
Stranka v sodnem postopku, udeleženec v nepravdnem postopku in oškodovanec v kazenskem 
postopku imajo pravico, da o njihovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah zoper njih odloča sodišče brez 
nepotrebnega odlašanja.  
 
Pri odločanju o pravnih sredstvih se upoštevajo okoliščine posamezne zadeve, npr. zapletenost v 
dejanskem in pravnem pogledu, ravnanje strank v postopku, spoštovanje pravil o vrstnem redu 
reševanja zadev, ipd. 
 

8.2 NADZORSTVENA PRITOŽBA 
 
Če stranka meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lahko vloži nadzorstveno pritožbo, in sicer 
pri sodišču, ki zadevo obravnava. Pritožba mora biti pisna, o njej odloča predsednik sodišča. Vsebovati 
mora osebne podatke, navedbo sodišča, ki obravnava zadevo, navedbo okoliščin in drugih podatkov, ki 
nakazujejo na odlašanje, lastnoročni podpis. 
 
Če je očitno neutemeljena jo predsednik sodišča s sklepom ZAVRNE. Če ne vsebuje obveznih sestavin jo 
s sklepom ZAVRŽE (zoper ta sklep ni pritožbe!). Če je ne zavrne / zavrže zahteva od sodnika, da mu 
predloži poročilo o razlogih za trajanje postopka v zadevi v 15 dneh. Lahko sodnik obvesti predsednika, 
da bodo v najkasneje 4 mesecih opravljena vsa postopkovna dejanja za pospešitev in se s tem zaključi 
obravnava nadzorstvene pritožbe.  
 

8.3 ROKOVNI PREDLOG 
 
Če predsednik sodišča zavrne nadzorstveno pritožbo ali če nanjo v 2 mesecih ne odgovori, ne pošlje 
stranki obvestila, ne opravi ustreznih postopkovnih dejanj, lahko stranka pri sodišču vloži rokovni 
predlog. Vsebovati mora iste sestavine kot nadzorstvena. 
 
Predsednik Višjega sodišča je pristojen za odločanje o rokovnem predlogu glede zadev, ki jih obravnava 
okrajno, okrožno ali drugo sodišče prve stopnje. Predsednik Vrhovnega sodišča je pristojen za odločanje 
o rokovnem predlogu glede zadev, ki jih obravnava Višje sodišče in Vrhovno sodišče. 
 
Če je očitno neutemeljen ali če meni, da sodišče ne odlaša nepotrebno z odločanjem, ga predsednik s 
sklepom ZAVRNE. Če ni vložen v skladu z roki, se ga s sklepom ZAVRŽE. Če ugotovi, da se nepotrebno 
odlaša, s sklepom odredi, da mora sodnik opraviti ustrezna postopkovna dejanja, ki lahko učinkovito 
pospešijo rešitev zadeve, določi rok za opravo dejanj (15 dni – 4 mesece) in primeren rok za poročanje 
o opravljenih dejanjih. O rokovnem predlogu mora predsednik odločiti v 15 dneh. Zoper sklepe ni 
dovoljena pritožba! 
 
Za odločanje se smiselno uporabljajo določbe ZPP. 
 

8.4 PRAVICE IN POSTOPEK GLEDE PRAVIČNEGA ZADOŠČENJA 
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Če je stranka vložila nadzorstveno pritožbo, ki ji je bilo ugodeno ali rokovni predlog, lahko zahteva 
pravično zadoščenje, in sicer z izplačilom denarne odškodnine (nepremoženjska škoda zaradi kršitve 
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, objektivna odgovornost RS!), pisno izjavo Državnega 
pravobranilstva ali objavo sodbe. Stranka mora navesti katero od zadoščenj želi.  


