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Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim neizvrševanjem 

nalog, sprejetih v Državnem zboru

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je Vladi Republike Slovenije 

postavil pisno poslansko vprašanje v zvezi z vladnim neizvrševanjem nalog, sprejetih v 

državnem zboru.

Poslanec v svojem pisnem poslanskem vprašanju sprašuje naslednje:

"Kdaj bo že prenehala s tovrstnimi infantilnimi izgovori in iskanjem krivcev na način lažnih novic 

ter končno začela delovati kot resna izvršilna veja oblasti, iščoč ustrezne rešitve v sodelovanju z 

javno upravo in državno upravo?"

Odgovor Vlade Republike Slovenije:

Vlada Republike Slovenije je preučila pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z 
vladnim neizvrševanjem nalog, sprejetih v državnem zboru in v nadaljevanju posreduje 
pojasnilo.

Vlada Republike Slovenije je poslancu dr. Francu Trčku že posredovala izčrpen odgovor v zvezi 

s pripravo na mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu leta 2023, v katerem je natančno opisan 

celoten postopek, tako da je jasno razvidno, kakšna je bila pri tem vloga posameznih akterjev.

Vlada Republike Slovenije je poslancu dr. Francu Trčku prav tako že posredovala odgovor v 

zvezi v zvezi s številom uporabnih predihovalnikov in pojasnila, da so bili v času epidemije 

koronavirusa vsi respiratorji nabavljeni na podlagi strokovnih odobritev, v skladu z možnostjo 

dobave in na podlagi dokazil o skladnosti s slovenskimi in mednarodnimi standardi.

Vlada Republike Slovenije kot organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike 

Slovenije deluje skladno s 114. členom Ustave Republike Slovenije. Vlada RS na podlagi 2. 

člena Zakona o Vladi Republike Slovenije v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti 

Državnega zbora RS določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja 

predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge 

ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz 

pristojnosti države. Vlada Republike Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o Republike Slovenije

tudi predlaga Državnemu zboru RS v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe 

in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za 

posamezna področja iz pristojnosti države. Vlada Republike Slovenije je skladno s 3. členom 

Zakona o Vladi Republike Slovenije samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave in 

zakonov, državnega proračuna ter načelnih in dolgoročnih usmeritev Državnega zbora RS.


