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13. redna seja Vlade RS
Vlada seznanjena s četrto informacijo o realizaciji sklepa vlade glede priprave in
izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s četrto informacijo o realizaciji sklepa Vlade
RS z dne 23. 10. 2014.
Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da pri določitvi okvirnega razreza odhodkov po
proračunskih uporabnikih za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2015 upošteva
ukrepe, ki so bili dejansko uveljavljeni. Finančne učinke horizontalnih ukrepov enakomerno
porazdeli po vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Sektorske ukrepe, ki niso bili
izvedeni ali so dejanski ocenjeni učinki nižji od pričakovanih, Ministrstvo za finance upošteva,
kot da so bili izvedeni, oziroma kot da so bili doseženi prvotno načrtovani učinki.
Vlada je posameznim ministrstvom naložila izvedbo ukrepov oziroma pripravo načrtov
aktivnosti za izvedbo posameznih ukrepov. Te ukrepe bo Ministrstvo za finance na ustrezen
način upoštevalo pri nadaljnjem usklajevanju finančnih načrtov posameznih proračunskih
uporabnikov v okviru priprave rebalansa državnega proračuna 2015.
Vlada je odločila, da iz nabora ukrepov za javnofinančno konsolidacijo na prihodkovni strani
črta ukrep »uvedba posebne trošarine na sladkor in nekatere druge dodatke v pijačah« in
naložila Ministrstvu za zdravje, da do 15. marca 2015 pripravi Resolucijo o nacionalnem
programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.
Vlada bo nadomestne ukrepe določila v okviru priprave razreza odhodkov za pripravo
rebalansa državnega proračuna.
Vir: MF
Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o sodiščih in
predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o sodniški službi
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodiščih ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodniški službi, ki ju bo po skrajšanem postopku posredovala v obravnavo Državnemu zboru
RS.
S predlaganimi rešitvami se v zakonu o sodiščih in zakonu o sodniški službi implementirajo
priporočila GRECO v podobni smeri kot pri državnem tožilstvu. Skladno s priporočili se v
predlogu novele zakona o sodniški službi določa bolj objektiven in transparenten postopek
izbire kandidatov za izvolitev v sodniško funkcijo, povečuje se enotnost, predvidljivost in
preglednost meril za izbor in ocenjevanje sodnikov ter na zakonski ravni vzpostavljajo nujno
potrebni mehanizmi za uveljavljanje višjih standardov poslovnega obnašanja sodnikov tako pri
izvajanju sodniške službe kot zunaj nje. Sodni svet s spremembami dobi tudi pristojnost
sprejema Kodeksa sodniške etike. Z vidika optimizacije delovanja sodniške mreže

prvostopenjskih sodišč predlagane rešitve povečujejo možnost dodeljevanja okrajnih sodnikov
na okrožna sodišča, kar bo omogočilo bolj učinkovito upravljanje sodišč. S predvideno rešitvijo
bo z izrabo vseh virov znotraj okrožja dosežen učinek bolj uravnotežene obremenitve sodnikov
oziroma sodišč, kot je bil zastavljen z idejo enovitega sodnika prve stopnje, vendar brez
tveganj glede finančnih posledic in poseganj v druge sistemske zakone, ki bi jih zahtevala
oziroma lahko povzročila uvedba t.i. enovitega sodnika prve stopnje.
Vir: MP
Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o državnem
tožilstvu
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o državnem tožilstvu, ki ga bo po skrajšanem postopku posredovala v obravnavo
Državnemu zboru RS.
Predlagane spremembe zakona bodo omogočile učinkovitejše poslovanje in delovanje
Specializiranega državnega tožilstva s ciljem hitrejše in kvalitetnejše obravnave zadev s
področja gospodarskega kriminala in korupcije. Posebej velja v zvezi s tem omeniti
vzpostavitev posebnega oddelka za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega
izvora. Pomembno se povečuje vloga državnotožilskega sveta. Zaradi implementacije
priporočil GRECO se mu daje nova pristojnost za sprejem Kodeksa državnotožilske etike.
Poleg tega se pri Državnotožilskem svetu oblikuje Komisija za etiko in integriteto, ki bo med
drugim sprejemala in javno objavljala načelna mnenja glede spoštovanja kodeksa. Predlagane
spremembe tako zagotavljajo boljše pogoje za pregon zgoraj omenjenih oblik kriminalitete,
odpravljajo kadrovske omejitve ter prinašajo večjo prožnost pri dodelitvah državnih tožilcev s
posameznih državnih tožilstev na posamezno zadevo iz pristojnosti specializiranega oddelka,
Na drugi strani pa uvajajo zakonsko podlago za sprejem politike zaznavanja in obvladovanja
korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev.
Vir: MP
Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o brezplačni
pravni pomoči
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o
brezplačni pravni pomoči, ki ga bo po skrajšanem postopku posredovala v obravnavo
Državnemu zboru RS.
Glavni namen predlaganih sprememb na področju brezplačne pravne pomoči (BPP) je
uskladitev načina ugotavljanja materialnega položaja prosilcev v postopkih brezplačne pravne
pomoči s pogoji in načinom ugotavljanja upravičenosti do drugih pravic iz javnih sredstev.
Uvaja se elektronska povezava, s pomočjo katere bodo službe za BPP lahko dostopale do
podatkov o upravičencih do denarne socialne pomoči. Novela posega tudi v koncept prvega
pravnega nasveta, ki se ne ukinja, ampak njegovo vlogo prevzema institut “brezplačnega
pravnega svetovanja”, ki je obširnejši kot prvi pravni nasvet. Slednji je namreč v praksi skoraj
zamrl, s tem, ko se je leta 2008 določilo, da mora prosilec za prvi pravni nasvet izpolniti in
dokazati finančni census. S tem povezana administracija je namreč stala več kot pa sam prvi
pravni nasvet, ki je časovno in vsebinsko zelo omejen. Zato predlagana novela znižuje kriterije
za pridobitev brezplačnega pravnega svetovanja, ki je po vsebini in obsegu za prosilca
ugodnejši in koristnejši. S tem, ko se po novem za dodelitev BPP v obliki pravnega svetovanja
ne bo preverjalo pogoja razumnosti zadeve in možnosti za uspeh, bo BPP prijaznejša in
kvalitetnejša, saj bo prosilec prejel več kot le kratko pojasnilo o pravnem položaju. Pomembno
je izpostaviti, da ga lahko poleg odvetnikov ponujajo oziroma izvajajo tudi nevladne
organizacije.
Vir: MP

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o sodnem registru
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o
sodnem registru, ki ga bo po skrajšanem postopku posredovala v obravnavo Državnemu zboru
RS.
Predlagane spremembe zakona o sodnem registru omogočajo gospodarskim subjektom večji
obseg javno dostopnih podatkov in nov način iskanja podatkov, ki so dostopni vsem subjektom
v sodnem registru. Prikaz subjektov in njihovih organov, ki se vpisujejo v sodni register, bo
tako transparentnejši, tudi v smislu omogočanja razkritja morebitnega konflikta interesov
organov vodenja in nadzora, ki to funkcijo opravljajo tudi v drugih subjektih. Novela ob tem
odpira krog upravičencev do vpoglede v podatke, ki izkazujejo t.i. veriženje podjetij, ki je po
trenutno veljavni ureditvi omejen zgolj na subjekte z izkazanim pravnim interesom. Slednje
prinaša pogoje za učinkovitejše in transparentnejše delovanje gospodarskega pravnega
prometa.
Vir: MP
Vlada sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o
elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejetje po
skrajšanem postopku.
Predlagana novela spreminja besedilo 6. člena veljavnega ZEPT. Ta v prvem odstavku 6.
člena določa pogoje, ki jih mora izpolniti ponudnik storitev, če želi pošiljati komercialna
sporočila, ki so del storitev informacijske družbe, pri čemer je eden izmed pogojev tudi, da
prejemnik storitve vnaprej soglaša s pošiljanjem. Pri tem je prejemnik storitve lahko fizična, pa
tudi pravna oseba, kar pomeni, da ZEPT glede zahtev ne razlikuje med pošiljanjem
komercialnih elektronskih sporočil fizičnim osebam oziroma potrošnikom in pošiljanjem
komercialnih elektronskih sporočil pravnim osebam. Vprašanja soglasja glede na Direktivo
2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih
storitev informacijske družbe v ZEPT ni treba urediti, izhaja namreč že iz druge področne
zakonodaje, zato predlagana novela določbo glede soglasja opušča. Zaradi jasnosti in lažjega
nadzora pa se v besedilu novega 6. člena glede na ZEPT uvaja nov drugi odstavek 6. člena, ki
v zvezi s pravili o soglasju prejemnika storitve pri pošiljanju komercialnih sporočil, ki so del
storitev informacijske družbe, napotuje na zakon, ki ureja elektronske komunikacije, to je
Zakon o elektronskih. Slednji pa, skladno z evropsko sekundarno zakonodajo, vprašanje
soglasja, kadar je prejemnik komercialnih elektronskih sporočil fizična oseba, ureja strožje (še
vedno je potrebno predhodno soglasje) in blažje, če je prejemnik komercialnih elektronskih
sporočil pravna oseba in predhodno soglasje ni potrebno. Zaradi opustitve urejanja soglasja s
tem predlogom zakona se v predlaganem 6. členu opušča tudi besedilo obstoječega tretjega
odstavka 6. člena ZEPT, ki ureja neskladje med ZEPT in zakonom, ki ureja varstvo
potrošnikov, saj takega neskladja v primerih, ki jih ureja ta zakon, ne bo več.
Pobudo za spremembo ZEPT so dali izvajalci nadzora nad neposrednim trženjem oziroma
pošiljanjem komercialnih elektronskih sporočil, in sicer Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AKOS), Informacijski pooblaščenec (v
nadaljnjem besedilu: IP) in Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
TIRS). Dikcija predlagane spremembe je bila glede na prejete pripombe dodatno usklajena z
vsemi tremi pobudniki.
Pričakuje se, da bo predlagana rešitev olajšala poslovanje podjetij pri ponujanju blaga in
storitev drugim pravnim osebam, tako pa omogočila večjo svobodo gospodarskega
poslovanja.
Vir: MIZŠ

Informacija o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem sektorju
Vlada RS je danes obravnavala Informacija o stanju na področju volonterskih pripravništev v
javnem sektorju in sprejela naslednje sklepe:
1. Vlada se je seznanila z informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v
javnem sektorju.
2. Sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju vlada ne podpira.
Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam da ne sklepajo novih pogodb in enako
priporoča subjektom javnega sektorja.
3. Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da v čim krajšem času pripravijo spremembe
področnih zakonov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo in hkrati razmislijo o nujnosti
obveznega pripravništva za samostojno opravljanje dela.
4. Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pripravijo spremembe področnih zakonov na
način, da se kot potrebne delovne izkušnje za opravljanje dela upoštevajo tudi ustrezne
delovne izkušnje, pridobljene izven delovnega razmerja.
5. Vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da skupaj z
ostalimi ministrstvi pripravi program zaposlovanja oziroma opravljanja pripravništva iskalcev
prve zaposlitve ob uporabi sredstev v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.
Pregled stanja:
Volontersko pripravništvo se lahko izvaja le v primeru, če je ta možnost določena v področnem
zakonu. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v primeru, da se volontersko pripravništvo
izvaja na podlagi področnega zakona, zagotavlja nekatere minimalne varstvene določbe.
Z novim ZDR-1 so volonterski pripravniki dobili dodatne pravice (povračila stroškov v zvezi z
delom), ki jih pred tem niso imeli. Pri razpravi o sprejetju novega ZDR-1 nihče od socialnih
partnerjev ni zahteval, da bi se možnost opravljanja volonterskega pripravništva ukinila.
Dejstvo pa je, da se v zadnjem obdobju ta institut pogosteje uporablja, verjetno tudi zaradi
omejitev zaposlovanja v javnem sektorju.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 14. novembra 2014, zaradi
natančnega pregleda po številu volonterskih pripravnikov v javni upravi, pozvalo vse resorje k
pripravi pregleda števila volonterskih pripravništev na njihovem ministrstvu, organih v sestavi
ministrstev ali izvajalskih institucijah.
Na poziv priprave pregleda so se odzvala vsa ministrstva. Med ministrstvi, ki izstopajo po
najvišjem številu volonterskih pripravništev, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 762 volonterskih pripravnikov.
Ostala ministrstva, ki imajo volonterske pripravnike, so:
Ministrstvo za zdravje - 6 volonterskih pripravnikov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - 4
Ministrstvo za okolje in prostor – 3
Ministrstvo za finance – Finančna uprava Republike Slovenije – 2
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 1.
Prav tako je MDDSZ k pripravi pregleda števila volonterskih pripravništev pozvalo tudi sodišča,
na podlagi česa je bilo ugotovljeno, da imajo sodišča v Republiki Sloveniji 40 volonterskih
pripravnikov, pri čemer je pomembno izpostaviti, da volontersko pripravništvo na sodiščih ni
enako urejeno, kot je urejeno pripravništvo po ZDR-1. Volonterski sodniški pripravniki ne
opravljajo dela na način, kot to določa ZDR-1, pač pa se usposabljajo po vnaprej določenem
programu, na tej podlagi pa potem pristopijo k pravniškem državnem izpitu. Poleg tega za

volonterske sodniške pripravnike tovrstno usposabljanje ne predstavlja prve zaposlitve oz.
prvih delovnih izkušenj (pripravništvo je po ZDR-1 namreč opredeljeno kot prva zaposlitev)
glede na raven in vrsto strokovne izobrazbe.
Na temo volonterskih pripravništev je MDDSZ sklicalo sestanek z Ministrstvom za zunanje
zadeve, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport,
Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za zdravje, na katerem je bilo dogovorjeno, da
resorna ministrstva proučijo potrebnost in ustreznost ureditve volonterskega pripravništva v
področnih zakonih, preverijo možnost deregulacije poklicev, da bi mladim zagotovili hiter
prehod na trg dela ter možnost sofinanciranja zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve, ki jim
preti dolgotrajna brezposelnost.
Ukrepi za zaposlovanje mladih prvih iskalcev zaposlitve
V okviru izvedbenega načrta Jamstvo za mlade je predviden ukrep Pripravništva, katerega cilj
je pridobitev ustreznih delovnih izkušenj za samostojno opravljanje dela, ki jih je mogoče
pridobiti le v neposrednih delovnih okoljih predvsem s prenosom znanj s starejših in
izkušenejših kolegov, uvajalno obdobje pa se zaključi z uspešno opravljenim strokovnim
izpitom. Za pripravništva je predvidenih 24,9 mio EUR, kar pomeni možnost zaposlitve okrog
4.000 iskalcev prve zaposlitve.
Na ministrstvu, pristojnem za delo, bomo v sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi pripravili
program aktivne politike zaposlovanja za dolgotrajno brezposelne iskalce prve zaposlitve - kot
plačano pripravništvo ali prva zaposlitev in tako povečali nadaljnje zaposlitvene možnosti
mladih.
Vir: MDDSZ
Vlada potrdila izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti Banke Celje
Vlada RS je na današnji redni seji na podlagi predloga medresorske komisije iz 20. člena
Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) potrdila izvedbo ukrepa za krepitev
stabilnosti Banke Celje, to je dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na Družbo za
upravljanje terjatev bank (DUTB) ter izdajo poroštva DUTB.
Vlada je na podlagi izdelane poslovne strategije za združitev družb Abanka ter Banka Celje in
predloga medresorske komisije iz četrtega odstavka 20. člena ZUKSB v zvezi s to poslovno
strategijo, potrdila izvedbo omenjenih ukrepov, namenjenih doseganju krepitve stabilnosti
Banke Celje.
Vlada je na podlagi predloga medresorske komisije odločila, da se dokapitalizacija izvede z
vplačilom navadnih delnic Banke Celje v znesku 190 milijonov EUR. Vplačilo delnic se izvede
z denarnim vložkom in stvarnim vložkom v obliki obveznic Republike Slovenije, in sicer:
• 95.002.014,36 EUR v denarju;
• 94.997.985,64 EUR v obveznicah Republike Slovenije.
Vlada se je seznanila in na podlagi predloga medresorske komisije tudi soglašala s seznamom
tveganih postavk Banke Celje za prenos na DUTB.
Vlada je za obveznosti DUTB iz naslova zadolževanja na finančnem ali medbančnem trgu ter
za obveznosti iz naslova obveznic, ki so vplačane s prenosom tveganih postavk Banke Celje
na DUTB, izdala poroštvo Republike Slovenije največ do višine 127 milijonov. Vlada za
izvedbo poroštva določa letno provizijo na naslednji način:
• za poroštveno pogodbo z ročnostjo od treh mesecev do enega leta v višini 50 bazičnih
točk,
• za poroštveno pogodbo z ročnostjo nad enim letom v višini 125 bazičnih točk.
Vlada je omenjene sklepe sprejela z odložnim pogojem, kar pomeni, da opisane odločitve za
izvedbo ukrepov v Banki Celje pričnejo učinkovati z dnem prejema pozitivne odločbe Evropske

komisije o skladnosti ukrepov s pravili Evropske unije o državnih pomočeh, ki se pričakuje v
prihodnjih dneh.
Vir: MF
Vlada sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015
Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015. Po
sprejemu rebalansa Proračuna RS za leto 2015 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti uskladi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto
2015 z razpoložljivimi sredstvi.
Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (načrt APZ) je izvedbeni dokument,
pripravljen na podlagi smernic za izvajanje ukrepov APZ 2012-2015 za proračunsko obdobje in
ga, na predlog ministra, pristojnega za delo, sprejme Vlada RS. Ministrstvo, pristojno za delo, v
medresorskem usklajevanju socialne partnerje seznani z načrtom APZ, ti pa o njem podajo
mnenje. Predlog načrta APZ za leto 2015 je pripravljen na podlagi Proračuna Republike
Slovenije za leto 2015 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in
aktivnosti ukrepov APZ. Zadnji veljavni načrt APZ je Vlada RS sprejela za leto 2014. Zaradi
kontinuitete izvajanja programov in aktivnosti APZ v letu 2015, predlagamo v potrditev Načrt
izvajanja ukrepov APZ za leto 2015 v okviru sprejetega proračuna RS za leto 2015.
Načrt je bil obravnavan na seji Ekonomsko-socialnega sveta, v okviru katere so socialni
partnerji pozvali Vlado RS, da za učinkovito izvajanje aktivne politike zaposlovanja zagotovi
zadostno višino sredstev.
Število registriranih brezposelnih, ki se je v prvih dveh mesecih letos povečalo, se od marca
zmanjšuje, na kar vpliva zlasti povečano zaposlovanje. V prvih desetih mesecih leta 2014 se je
na Zavodu na novo prijavilo 84.127 brezposelnih oseb, kar je 4,7 % manj kot lani v tem času.
V obdobju prvih desetih mesecev leta 2014 se je iz evidence odjavilo skupaj 92.241
brezposelnih oseb, od teh 64.961 zaradi zaposlitve, kar je 15,3 % več kot v primerljivem
obdobju leta 2013.
Tabela : Realizacija gibanja brezposelnosti v obdobju januar-oktober 2013 in 2014
Realizacija
Realizacija
Indeks
I-X 2013
I-X 2014
PRILIV

88.251

84.127

95,3

ODLIV

87.591

92.241

105,3

56.350

64.961

115,3

118.721

115.901

97,6

- vključeni v zaposlitev
Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja
Vir: ZRSZ

Glede na sprejeti proračun RS za leto 2015 bo v okviru načrta APZ za leto 2015 za izvajanje
ukrepov APZ namenjeno skupaj 47,2 mio EUR.
Tabela: Sredstva po ukrepih APZ za leto 2015 (integralni proračun in sredstva OP RČV 2007-2013)

IME UKREPA APZ

UKREP 1: Usposabljanje

INTEGRALNI
PRORAČUN

1.894.000

Sredstva
Evropskega
socialnega
sklada
OP RČV
2007-13
(SLO in EU
del)

SKUPAJ
SREDSTVA
ZA LETO
2015

13.996.745

15.890.745

in izobraževanje

UKREP 2: Nadomeščanje
0,00
na delovnem mestu in
delitev delovnega mesta

0,00

0,00

UKREP 3: Spodbude za 750.000
zaposlovanje

592.695

1.342.695

UKREP
4:
delovnih mest

331.678

29.281.678

661.452

661.452

15.582.570

47.176.570

Kreiranje 28.950.000

UKREP 5: Spodbujanje 0,00
samozaposlovanja
SKUPAJ
(v EUR)

31.594.000

Glede na sredstva, zagotovljena v okviru sprejetega proračuna RS za leto 2015 in predlog
načrta APZ za leto 2015 bodo z izvajanjem programov APZ v letu 2015 doseženi naslednji
učinki in rezultati:
• 15.398 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ (učinek),
• 5.383 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev (rezultat),
• 4.001 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, bo šest mesecev po preteku vseh
pogodbenih obveznosti zaposlenih (kratkoročni rezultat).
Vir: MDDSZ
Vlada o Informaciji glede priprave Predloga noveliranega Programa ukrepov Vlade RS
za preprečevanje korupcije
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo glede priprave Predloga noveliranega
Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije.
Predlog noveliranega Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje
korupcije – Poročilo o izvedenih ukrepih in prenovitev programa, ki je v pripravi, bo vseboval
navedbo aktivnosti in ukrepov za preprečevanje korupcije, z določitvijo nosilcev za njihovo
izvedbo in rokov izvedbe ukrepov za obdobje do izteka leta 2016.
Poročilo o izvedenih ukrepih ter prenovitev programa se nanaša na Program ukrepov Vlade
RS za preprečevanje korupcije, ki je bil sprejet 5.3.2014, o izvajanju programa pa je bilo dne
29.5.2014 sprejeto tudi Prvo vmesno poročilo. Noveliran Program bo vseboval spremenjene,
dopolnjene in nove ukrepe v boju proti korupciji, glede na cilje, zastavljene v programu z dne
5.3.2014, upoštevajoč doslej izvedene in nekatere tudi že zaključene ukrepe in glede na
pridobljene predloge ter mnenja vladnih resorjev in Komisije za preprečevanje korupcije.
Med predvidenimi ukrepi prenovljenega programa bodo tako priprava predloga Zakona o
reviziji TEŠ6, identifikacija preteklih koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov in priprava
primernih podlag za njihovo preprečevanje in odkrivanje, ureditev pravnih podlag za delovanje
DUTB, centralizacija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu, priprava
etičnega kodeksa vlade in ministrstev, ureditev pravnih podlag za odpoklic posameznika z
javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije, učinkovit in pregleden nadzor nad
delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih organizacij nosilcev javnih pooblastil
(zbornic) ter posebni ukrepi na področju omejevanja korupcijskih tveganj v javni upravi
(dodatna specialna usposabljanja zaposlenih v javni upravi, vzpostavitev enotnega
nacionalnega registra tveganj, posebni ukrepi na področju javnih naročil in razpisnih
postopkov, posebni ukrepi za večjo transparentnost inšpekcijskih služb) in za omejevanje

korupcijskih tveganj v pravosodju (mdr. priprava novele Zakona o sodiščih in novele Zakona o
sodniški službi).
Vir: MJU
Vlada pooblastila ministra za finance, da RčS v imenu Vlade RS posreduje pisna
pojasnila in razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij, ter pisno stališče glede
potrebnosti, razumljivosti in izvedljivosti popravljalnih ukrepov Osnutka revizijskega
poročila uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014
Vlada RS je na današnji redni seji pooblastila ministra za finance, da Računskemu sodišču
Republike Slovenije v imenu Vlade RS posreduje pisna pojasnila in razloge za izpodbijanje
revizijskih razkritij, ter pisno stališče glede potrebnosti, razumljivosti in izvedljivosti
popravljalnih ukrepov, navedenih v Osnutku revizijskega poročila uspešnosti načrtovanja
zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014, v delu, ki se nanašajo na Vlado RS. Za
udeležbo in zastopanje Vlade Republike Slovenije na razčiščevalnem sestanku v zvezi z
revizijo uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014, Vlada
Republike Slovenije pooblašča Ireno Sodin, državno sekretarko na Ministrstvu za finance.
Računsko sodišče RS je na podlagi sklepa o izvedbi revizije 26. 5. 2014 izvedlo revizijo
uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014 in pripravilo osnutek
revizijskega poročila.
Z namenom odpraviti morebitna nesoglasja, je za 16. 12. 2014 Računsko sodišče RS sklicalo
razčiščevalni sestanek, na katerem lahko zastopnik ali druga oseba, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom, izpodbija revizijska razkritja iz navedenega osnutka revizijskega poročila,
oziroma daje k njim pojasnila.
Računsko sodišče RS je tako pozvalo revidiranca, to je Vlado Republike Slovenije in
Ministrstvo za finance, da Računskemu sodišču RS v pisni obliki posredujeta dodatna
pojasnila in morebitne razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij. Prav tako je Računsko
sodišče RS pozvalo revidiranca, da se seznanita s predvidenimi zahtevanimi popravljalnimi
ukrepi, navedenimi osnutku revizijskega poročila, ter ju pozvala, da pisno podata svoje stališče
glede potrebnosti, razumljivosti in izvedljivosti popravljalnih ukrepov.
Glede na navedeno Vlada RS pooblašča dr. Dušana Mramorja, ministra za finance, da v
imenu Vlade RS poda Računskemu sodišču RS pisna pojasnila in razloge za izpodbijanje
revizijskih razkritij, ter stališče glede potrebnosti, razumljivosti in izvedljivosti popravljalnih
ukrepov, navedenih v Osnutku revizijskega poročila uspešnosti načrtovanja zadolževanja v
letu 2013 in prvi polovici leta 2014. Za udeležbo in zastopanje na razčiščevalnem sestanku
glede teh razkritij in posredovanih pojasnil in stališč pa vlada pooblašča Ireno Sodin, državno
sekretarko na Ministrstvu za finance.
Vir: MF
Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi vladne projektne pisarne
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je člane Vlade RS seznanila z
informacijo o ustanovitvi Vladne projektne pisarne.
Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014–
2018 predvideva ustanovitev Vladne projektne pisarne, primarno namenjene preglednemu
spremljanju razvoja in izvajanja strateških projektov na nivoju vlade.
Vlada želi z ustanovitvijo projektne pisarne zagotoviti učinkovit sistem za izvajanje strateških
projektov in dostop do pravih informacij v pravem času za namene poročanja o stanju in
učinkovitosti izvajanja projektov na najvišjem nivoju. S tem bom zagotovljena osnova za
pravočasno ukrepanje v primeru večjih odstopanj od načrtovanih ciljev vladnih projektov.

Vladna projektna pisarna in sistem delovanja pisarne bosta predvidoma vzpostavljena do
marca 2015.
Vir: SVRK
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska
specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete.
Na podlagi izračunane tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret Vlada RS s
predlagano uredbo določa znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine.
Pri 22-odstotnem DDV in 106 evrih trošarine znaša celotna obremenitev cigaret iz razreda
tehtane povprečne drobnoprodajne cene 80,2029 % drobnoprodajne cene ali 136,75 evra za
tisoč cigaret ali 2,73 evra za zavojček dvajsetih cigaret. Specifična trošarina znaša 1,3675 evra
za zavojček dvajsetih cigaret ali 68,3730 evra za tisoč kosov cigaret. Proporcionalna trošarina
znaša 22,0686 % drobnoprodajne cene.
Za cigarete, ki se prodajajo po ceni, nižji od 3,41 evra, se določa trošarina v znesku 106 evrov
za tisoč kosov, kar je enako obdavčitvi cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne
cene.
Vir: MF
Vlada sprejela prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije
za leto 2014
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela prvo spremembo Programa financiranja proračuna
Republike Slovenije za leto 2014.
Predlagane spremembe Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2014 so
v točki »2.1. Obseg zadolževanja« in v točki »2.2. Ocena višine in strukture dolga po izvedbi
zadolževanja v letu 2014«.
Točka 2.1. Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2014 je določala
obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2014 na osnovi
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 /DP2014-A/. Predlagana sprememba točke 2.1.
Programa financiranja definira nov obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja državnega
proračuna za leto 2014, izhajajoč iz Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014
/Rb2014/.
Zaradi spremenjenih zneskov v Rebalansu 2014 se je obseg zadolževanja v letu 2014 za
financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2014 spremenil s 3.531.715.177,07 EUR
na 4.446.077.724,00 EUR, kar je predvsem posledica višjega primanjkljaja v bilanci prihodkov
in odhodkov, nižjega primanjkljaja računa finančnih terjatev in naložb, nekoliko višjega
odplačila glavnic po Rebalansu glede na sprejeti proračun ter spremembe stanja sredstev
računu.
Sprememba točke 2.2. vsebuje oceno višine in strukture dolga po izvedbi planiranega
zadolževanja v letu 2014.
Vir: MF

Vlada izdala novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zelenem javnem naročanju.
Pretežni del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES
(Direktiva 2012/27/EU). V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri
naročanju proizvodov, ki so vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti,
ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati
proizvode najboljše energetske učinkovitosti. Z manjšo porabo energije na podlagi ukrepov za
izboljšanje energetske učinkovitosti lahko javni naročniki v celotni življenjski dobi proizvoda
dosegajo prihranke. Posredno pa se z zelenim javnim naročanjem spodbuja trg k preusmeritvi
v proizvodnjo in prodajo energetsko učinkovitejših izdelkov, stavb in storitev, državljane in
zasebne gospodarske subjekte pa k spreminjanju vedenjskih vzorcev pri porabi energije, kar je
namen Direktive 2012/27/EU. V skladu s strateškimi dokumenti Evropske unije naj bi namreč
do leta 2020 dosegli cilj 20-odstotnega prihranka porabe primarne energije. Ob upoštevanju
predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami
in standardiziranimi podatki o proizvodu se tako z uredbo opredeljujejo okoljske zahteve za
sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 6 Uredbe
o zelenem javnem naročanju in novo Prilogo 13.
S to uredbo se zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo tudi okoljske zahteve za
pnevmatike. Po novem bo moralo okoljske zahteve iz Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem
naročanju izpolnjevati najmanj 90 % vseh artiklov pnevmatik, doslej pa so morali te zahteve
izpolnjevati vsi artikli pnevmatik. Poleg tega uredba določa tudi prehodno obdobje z nižjimi
okoljskimi zahtevami za naročanje zimskih pnevmatik do 1. 7. 2016.
V skladu s pripombami zainteresirane javnosti in pojasnilom Evropske komisije v zvezi z njimi
se spreminja Priloga 10 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja zeleno javno naročanje
vozil, in sicer tako, da se pri ocenjevanju ponudb po merilu »ocena stroškov v življenjski dobi
vozila« iz izračuna izloči ne le davek na dodano vrednost, temveč tudi drugi davki, kot so
trošarina, prispevek za zagotavljanje prihrankov energije in okoljska dajatev za CO2.
Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju brez poseganja v vsebino
okoljskih zahtev odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju, v vseh prilogah Uredbe
o zelenem javnem naročanju pa se terminologija glede odstopa od pogodbe usklajuje s
terminologijo v Obligacijskem zakoniku.
Vir: MF
Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih
služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb
Vlada RS je sprejela besedilo popravka v drugem odstavku 32. člena Uredbe o načinu
izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o
koncesijah teh javnih služb tako, da je podaljšanje koncesij za izvajanje javne službe časovno
opredeljeno oziroma omejeno na 6 mesecev. Pogoji za izvajanje javne službe pa so sicer v
Uredbi jasno določeni.
Vir: MOP
Vlada se je seznanila z drugim uradnim predlogom Programa razvoja podeželja RS
Vlada RS se je seznanila z drugim uradnim predlogom Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2014–2020, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo
na Evropsko komisijo 5. 12. 2014. Vlada je tudi pooblastila Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, da Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020
dokončno uskladi z Evropsko komisijo.
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020) je skupni
programski dokument RS in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje
finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: EKSRP). Sredstva PRP 2014 - 2020, ki predstavljajo t.i. II. steber Skupne kmetijske
politike, so namenjena izboljšanju konkurenčnosti v kmetijstvu in z njim povezanih panogah,
izboljšanju stanja okolja in voda, večji trajnostni rabi kmetijskih zemljišč in sonaravni obliki
kmetovanja ter zagotavljanju vitalnosti širše podeželske skupnosti. Za izvajanje ukrepov v
obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani EKSRP prejela skoraj 838 mio EUR, če znesku
EKSRP dodamo še sredstva proračuna RS je za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 na voljo
1,1 milijarde EUR.
Na osnovi analize stanja in SWOT analize, opredeljenih potreb ter ob upoštevanju nacionalnih
strateških dokumentov, ki opredeljujejo razvoj kmetijstva, živilstva in gozdarstva do leta 2020
ter upoštevajoč Partnerski sporazum med RS in Evropsko komisijo, je Slovenija opredelila 6
težišč ukrepanja:
1. Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu in s tem ustvarjanje
pogojev za povečanje produktivnosti slovenskega kmetijstva.
2. Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja
prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov.
3. Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim
povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter povečanjem
konkurenčnosti na področju gozdarstva in neindustrijske predelave lesa.
4. Spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in
prilagajanje na podnebne spremembe.
5. Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju
endogenih potencialov lokalnega okolja.
6. Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so horizontalni cilji,
ki jih zasleduje vseh pet prednostnih področij ukrepanja.
Težišča PRP 2014–2020 se tesno povezujejo tudi z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list
RS, št. 25/2011), Strategijo za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ter ostalimi ključni strateškimi dokumenti, ki
opredeljujejo razvoj Slovenije proti letu 2020.
Vlada se je s prvim predlogom PRP 2014 – 2020 seznanila na seji 12. 6. 2014, 16. 6. 2014 pa
je bil prvi predlog PRP 2014 – 2020 posredovan na Evropsko komisijo. Pripombe na prvi
predlog PRP 2014 – 2020 je RS prejela 22. 9. 2014. Sledila so intenzivna usklajevanja z
Evropsko komisijo in hkrati tudi usklajevanja s ključnimi strokovnjaki in deležniki v RS. Drugi
uradni predlog PRP 2014 – 2020 je tako načeloma že usklajen z Evropsko komisijo, pričakuje
se le še morebitne manjše tehnične popravke. Drugi uradni predlog 2014 – 2020 je bi 5. 12.
2014 poslan na Evropsko komisijo, ki naj bi program potrdila predvidoma februarja 2015.
Vir: MKGP
Vlada seznanjena z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS »Pravilnost
poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov« in z Porevizijskim
poročilom Računskega sodišča RS »Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti
poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov«
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z Revizijskim poročilom Računskega sodišča
Republike Slovenije »Pravilnost poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih
uporabnikov«, št. 320-5/2012/352 z dne 7. 5. 2014 in z Porevizijskim poročilom Računskega
sodišča Republike Slovenije »Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti poslovanja nevladnih in
pravosodnih proračunskih uporabnikov«, št. 320-5/2012/403 z dne 7. 11. 2014. Vlada je v

zvezi s pozivom Računskega sodišča RS z dne 10. 11. 2014, glede ugotovljenih nepravilnosti
pri poslovanju Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi
pravnega mnenja Državnega pravobranilstva RS z dne 28. 11. 2014, odločila, da iz razloga
smotrnosti ne izvede ukrepov, glede katerih je bila pozvana s strani Računskega sodišča.
Računsko sodišče je v Revizijskem poročilu Pravilnost poslovanja nevladnih in pravosodnih
proračunskih uporabnikov ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju AUKNRS, in sicer
neupravičeno izplačilo sredstev (potni stroški in parkirnine) ter neizterjavo povzročene škode
na službenem avtomobilu od člana uprave AUKNRS. V zahtevi za predložitev odzivnega
poročila je Računsko sodišče od SOD zahtevalo, da prouči možnosti za izterjavo neupravičeno
izplačanih sredstev. Računsko sodišče je v Porevizijskem poročilu ugotovilo, da SOD ni
proučila, ali bi izterjavo dopuščala pravila o neupravičeni obogatitvi in da izkazani popravljalni
ukrep ocenilo kot delno zadovoljiv.
Računsko sodišče Republike Slovenije je na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o
računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) pozvalo Vlado Republike Slovenije, da:
• prouči možnosti in v okviru svojih pristojnosti izvede aktivnosti za izterjavo
neupravičeno izplačanih sredstev oziroma vračilo povzročene škode na službenem
avtomobilu;
• v roku 30 dni po prejemu poziva pisno poroča računskemu sodišču, kako je odločila o
tem pozivu.
V odzivu Vlade RS je na podlagi pravnega mnenja Državnega pravobranilstva RS obrazložena
opustitev aktivnosti, ki jih je predlagalo Računsko sodišče RS.
Vir: MF
Vlada je izdala Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne
kmetijske proizvodnje in ribištva
Vlada RS je izdala Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne
kmetijske proizvodnje in ribištva.
Uredba o sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in
ribištva določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo
zavarovalnih premij za:
• zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov,
nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in
viharja,
• zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi
bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali
usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni in
• zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.
Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša
po tej uredbi 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
živali in gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih znaša po tej uredbi 30 odstotkov obračunane
zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Vir: MKGP

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013, ki določa organ upravljanja glede na spremembe Zakona o državni upravi.
Na podlagi Zakona o spremembi Zakona o državni upravi in Odloka o ustanovitvi in nalogah
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila ustanovljena Služba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je prevzela delovno področje evropske
kohezijske politike ter s tem naloge organa upravljanja za potrebe evropskih strukturnih
skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja
kohezijske politike. Posledično je bilo treba spremeniti uredbo v delu, kjer je določeno, kdo
opravlja naloge organa upravljanja. S spremembami se črtajo tudi določila glede seznanitve in
potrjevanja razpisnih dokumentacij s strani posredniških teles in organa upravljanja, saj je za
izvedbo postopka oddaje javnega naročila odgovoren upravičenec. Na ta način se skrajša
časovna izvedba projekta. Sprememba uredbe je tudi posledica sprejetja naborov ukrepov s
strani Vlade RS za doseganje fiskalnih ciljev državnega proračuna za leto 2015 v zvezi s
postopno konsolidacijo javnih financ. Skrajšanje roka za potrditev in predložitev zahtevka za
povračilo tako pomeni osnovo za učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike.
Vir: SVRK
Vlada gospodarski družbi Portoroška odvzela koncesijo za prirejanje posebnih iger na
srečo v igralnem salonu v Portorožu
Vlada RS je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero se gospodarski družbi Portoroška
gostinstvo in storitve d. o. o. – v stečaju, odvzame koncesija za prirejanje posebnih iger na
srečo v igralnem salonu v Portorožu, ki ji jo je Vlada RS dodelila z odločbo 23. 7. 2002 ter
podaljšala z odločbama 30. 6. 2005 in 22. 7. 2010.
Posebni davčni urad Finančne uprave RS je Ministrstvo za finance obvestil, da koncesionar
Portoroška gostinstvo in storitve, d. o. o. – v stečaju, ki v Portorožu prireja posebne igre na
srečo v igralnem salonu, od decembra 2013 dalje ni poravnaval oziroma ni v predpisanih rokih
poravnaval koncesijske dajatve, s čimer je kršil sedmo alinejo prvega odstavka 72. člena
Zakona o igrah na srečo.
Zakon o igrah na srečo določa, da Vlada RS odvzame dodeljeno koncesijo za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnem salonu, če ugotovi, da koncesionar ne poravnava v roku
koncesijske dajatve. Ob upoštevanju dejstva, da koncesionar v obdobju od decembra 2013 do
septembra 2014 ni v roku poravnaval koncesijske dajatve, je ministrstvo za finance na podlagi
sedme alineje prvega odstavka 72. člena v zvezi s 100. členom ZIS vladi predlagalo odvzem
koncesije.
Vir: MF
Letni načrt vzdrževanja, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo za leto
2014
Vlada RS je na današnji seji sprejela Letni načrt vzdrževanja, nadgradenj in investicij v javno
železniško infrastrukturo za leto 2014 (v nadaljevanju Letni načrt). Pripravljen je tako, da je
upošteval načrtovano financiranje projektov v letu 2014 v skladu s sprejetimi spremembami
proračuna Republike Slovenije za leto 2014.
Letni načrt vzdrževanja je razdeljen na tri dele: vzdrževanje JŽI in železniških postajnih
poslopij, nadgradnje JŽI in načrt investicij v JŽI. Obseg izvajanja projektov je odvisen od
prioritet, povezanih z izvajanjem projektov, sofinanciranih z EU sredstvi, in dejanske

razpoložljivosti namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova prispevkov in
pristojbin za izvedbo investicij in vzdrževanja JŽI. Izvajanje prioritetnih investicijskih projektov
na področju JŽI torej poteka v skladu z razpoložljivimi sredstvi in načelom učinkovitosti ter
gospodarnosti.
Vir: MzI
Vlada je sklenila Aneks o koncesiji za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
Vlada RS je sklenila Aneks št. 4 h koncesijski pogodbi št. 2311-08-000092 o koncesiji za
izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu s koncesionarjem Čebelarsko zvezo Slovenije.
Koncesijska pogodba je bila sklenjena 1. 4. 2008 in se zaključi 31. 12. 2014, kar je v nasprotju
z odločbo Vlade RS, ki je z odločbo podelila Čebelarski zvezi Slovenije koncesijo za
sedemletno obdobje. Ob začetku obdobja 1. 4. 2008 bi se moralo sedemletno obdobje končati
1.4. 2015. S tem aneksom se odpravlja napaka in podaljšuje se veljavnost koncesije v skladu z
odločbo Vlade RS.
Vir: MKGP
Odločbe za podaljšanje koncesije za izvajanje dimnikarskih storitev na dimnikarskih
območjih Kungota, Beltinci, Pesnica, Grad, Puconci, Trnovska vas, Vitanje, Zreče,
Slovenske Konjice, Železniki, Jezersko in Medvode
Vlada RS je z odločbo podaljšala koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom na dimnikarskih območjih Kungota, Beltinci, Pesnica, Grad, Puconci, Trnovska vas,
Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Železniki, Jezersko in Medvode.
Koncesije za opravljanje dimnikarskih storitev na dimnikarskih območjih Kungota, Šentilj in
Pesnica se podaljšajo družbi DUROT dimnikarstvo Pesnica d.o.o.;
Na dimnikarskem območju Beltinci se koncesija podaljša družbi ABD - DIMNIKARSTVO
Murska Sobota d.o.o.;
Družbi ABD - DIMNIKARSTVO Murska Sobota d.o.o., se podaljšata tudi koncesiji za
opravljanje dimnikarskih storitev na delu dimnikarskega območja Grad ter na delu
dimnikarskega območja Puconci;
Na dimnikarskem območju Trnovska vas, se podaljša koncesija podeljena družbi
DIMNIKARSTVO-ZAVRŠNIK Z DRUŽBENIKI podjetje za dimnikarske storitve in servisiranje
d.n.o.;
Na dimnikarskih območjih Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice, se podaljšajo koncesije
podeljene koncesionarju družbi DIMNIKARSTVO LAPUH, d.o.o.;
Za dimnikarska območja Železniki, Jezersko in Medvode se podaljšajo koncesijske pogodbe
dosedanjemu koncesionarju družbi DIMKO d.o.o.;
Ministrstvo za okolje in prostor je v predhodnem postopku preverilo, ali koncesionarji
izpolnjujejo predpisane pogoje, nato pa še, ali morebiti ni pričet postopek za odvzem
koncesije. Ministrstvo je ugotovilo, da koncesionarji izpolnjujejo zahtevane pogoje za
podaljšanje koncesije. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja se koncesije podaljša do 31. decembra 2015.
Vir: MOP

Vlada določila besedilo mnenja glede Predloga Zakona o dopolnitvi Kazenskega
zakonika
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo mnenja glede Predloga Zakona o dopolnitvi
Kazenskega zakonika, ki ga bo predložila Državnemu zboru RS.
V Predlogu Zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, ki so ga vložili poslanke in poslanci
Državnega zbora RS je predlagano, da se v Kazenskem zakoniku določi novo kaznivo dejanje
v 111.a členu, z naslovom: "Tuji teroristični bojevniki", ki bi določalo posebno kaznovanje
vključevanja v teroristična delovanja v tujini, zlasti udeležbo na usposabljanjih za terorizem, pri
tem pa naj bi šlo za izvrševanje obveznosti iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih
narodov št. 2178 (2014) z dne 24.9.2014 glede "Groženj mednarodnemu miru in varnosti, ki jih
povzročajo teroristična dejanja". Vlada RS meni, da predlagane spremembe niso potrebne
(dejanja iz Resolucije so kazniva po veljavnem Kazenskem zakoniku) ter da so dokaj
nerazdelane in najverjetneje prestopajo mejo zakonitosti v kazenskem pravu. Prav tako Vlada
meni, da mora biti zagotavljanje varnosti takšno področje, ki lahko deluje le v okviru svobodne
demokratične družbe (ustavna demokracija, pravna država, uresničevanje in varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin). Zato Vlada predlaganim spremembam nasprotuje.
Vir: MP
Vlada sprejela mnenje za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku in Zakona o
odvetništvu
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje v zvezi s pobudo Odvetniške zbornice Slovenije
za oceno ustavnosti 214. do 224. člena Zakona o kazenskem postopku in 8. člena Zakona o
odvetništvu, ki ga bo posredovala Državnemu zboru RS.
Odvetniška zbornica Slovenije je pobudo vložila zaradi porasta hišnih preiskav odvetniških
pisarn, in sicer v primerih, ko odvetnik ni osumljenec kaznivega dejanja, temveč gre za
zbiranje dokazov proti njegovi stranki. Ustavno sodišče RS je pobudo že sprejelo v vsebinsko
obravnavo in jo bo obravnavalo absolutno prednostno.
Stališče Vlade RS je, da veljavna ureditev preiskave odvetniške pisarne oziroma njegove
elektronske naprave in zasega njegovih predmetov vsebuje kar nekaj varovalk, ki preprečujejo
zlorabe. Zakon o odvetništvu določa, da se preiskava odvetniške pisarne lahko opravi samo
glede spisov in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi in da pri preiskavi ne
sme biti prizadeta tajnost drugih listin in predmetov.
Pri tem je treba upoštevati tudi privilegije, ki jih že sedaj določa zakonodaja (in ki se nanašajo
na pričanje odvetnika o tem, kar mu je povedala stranka in o tem, kar je izvedel pri svojem
delu) ter jih smiselno široko razlagati. Sodišče svoje odločbe ne sme opreti na dokaze, ki so
bili pridobljeni s kršitvijo ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Zaradi invazivne narave naštetih posegov so ključnega pomena tudi podrobnosti njihovega
izvajanja, ki jih je praktično nemogoče v celoti abstraktno in splošno vnaprej predvideti že na
normativni ravni. Posledično jih lahko razdela ter ustrezno široko razlaga šele sodna praksa.
Pri tem ne gre zanemariti tudi specifične narave tovrstnih posegov, npr. dolgotrajnost pregleda
elektronske naprave, z vidika prisotnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije. Dokler
vsebina elektronske naprave ni v celoti pregledana, je nemogoče vedeti, kateri del se nanaša
na osebe, ki niso osumljenci ali obdolženci ipd..
Vlada RS, kljub navedenemu, načrtuje spremembo veljavne ureditve, tako da bo slednja še
bolj precizna in jasna ter bo še bolj varovala pravice strank in njihovo zaupno razmerje z
odvetniki.
Vir: MP

Vlada sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o delovnih
razmerjih
Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je v obravnavo in sprejem vložila
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih.
Predlagane spremembe zakona določajo;
• odpravo volonterskega pripravništva,
• spodbudo delodajalcem za zaposlovanje pripravnikov,
• zakonsko podlago za sprejem politike izvajanja pripravništva.
Vlada izraža odklonilno mnenje do predlaganih sprememb zakona o delovnih razmerjih, kar
utemeljuje s tem, da je problematiko pripravništva, posebej še volonterskega pripravništva,
primerno obravnavati v okviru področnih zakonov, ki določajo obveznost pripravništva oziroma
volonterskega pripravništva in ne v okviru ZDR-1, ki na splošno ureja delovna razmerja.
Obenem ocenjuje, da je potrebno preveriti možnost deregulacije poklicev, da bi se mladim
zagotovil hiter prehod na trg dela ter možnost sofinanciranja opravljanja pripravništva iskalcev
prve zaposlitve.
Hkrati Vlada Republike Slovenije meni, da je potrebno nadaljevati z obstoječimi ukrepi za
zmanjšanje segmentacije na trgu dela, ki je še posebej pereča med mladimi.
Zakon o delovnih razmerjih v 120. členu določa, da se z zakonom ali kolektivno pogodbo na
ravni dejavnosti lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne
opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se
usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. ZDR-1 torej ne določa
obveznega pripravništva, odločitev za uvedbo pripravništva je prepuščena tistim, ki podrobneje
poznajo potrebe stroke oziroma dejavnosti ter usposobljenost diplomantov različnih šol, ki se
zaposlujejo v teh dejavnostih. To pa pomeni, da se lahko pripravništvo določi le s področnim
zakonom ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Pripravništvo naj bi bilo predpisano le
tam, kjer je zaradi narave dela, dejavnosti oziroma poklica to smiselno in utemeljeno. V vseh
ostalih primerih pa kandidat za zaposlitev že takoj sklene običajno pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas ali pa pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi usposabljanja.
Posebna oblika pripravništva je volontersko pripravništvo, ki se lahko opravlja le v primeru, ko
je ta oblika dela dopustna oziroma določena v skladu s posebnim - področnim zakonom.
Volontersko pripravništvo se opravlja zunaj delovnega razmerja in se z volonterjem ne sklepa
pogodbe o zaposlitvi, temveč posebna pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva.
Volonter nima pravice do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja, kolikor te pravice niso
določene v sami pogodbi o volonterskem pripravništvu oz. ne izhajajo iz minimalnega varstva
po zakonu. ZDR-1 namreč določa nekatere varstvene določbe glede opravljanja volonterskega
pripravništva in na ta način odstopa od splošnega načela, da se z ZDR-1 urejajo samo delovna
razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Za primer, ko
je na podlagi področnega zakona volontersko pripravništvo dopustno, ZDR-1 v 124. členu
določa, da se za volonterskega pripravnika uporabljajo določbe ZDR-1 o:
• trajanju in izvajanju pripravništva,
• omejitvah delovnega časa, odmorih in počitkih,
• povračilu stroškov v zvezi z delom,
• odškodninski odgovornosti,
• zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s temi predpisi,
• prepovedi diskriminacije in enaki obravnavi glede na spol,
• ter če gre za mlajše osebe tudi določbe o posebnem varstvu delavcev, ki še niso
dopolnili 18 let.
Upoštevajoč navedeno ureditev, volonterskega pripravništva ni mogoče predvideti s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti, kot to sicer velja za »običajno« pripravništvo po 120. členu ZDR1, ampak le z zakonom. Tako se ta oblika pripravništva izvaja oziroma je predvidena predvsem
na področju javnega sektorja in sicer najpogosteje v državni upravi, na področju vzgoje in
izobraževanja, pravosodju in zdravstveni dejavnosti.

Vlada se strinja z namenom in ciljem predloga zakona v delu, ki se nanaša na ukinitev
volonterskega pripravništva, vendar pa ocenjuje, da predlagani način preko sprememb ZDR-1
ni primeren, saj se večina volonterskih pripravništev sklepa v javnem sektorju na podlagi
področnih zakonov. Hkrati se predlagana rešitev ne zdi primerna tudi z nomotehničnega
vidika. Prav tako velja poudariti, da je bil ZDR-1 v celoti usklajen s socialnimi partnerji in da v
fazi usklajevanja zakona nihče od socialnih partnerjev ni zahteval, da bi se možnost
opravljanja volonterskega pripravništva ukinila. Dejstvo pa je, da se v zadnjem obdobju
volontersko pripravništvo pogosteje ne uporablja v skladu z namenom samega instituta.
Vlada se zaveda resnosti problematike izvajanja pripravništva, predvsem izvajanja
volonterskega pripravništva v javnem sektorju. Iz tega razloga je Vlada Republike obravnavala
informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem sektorju in sprejela sklep,
da sklepanje pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju ni dovoljeno. Prav tako je
naložila pristojnim resornim ministrstvom, da v čim krajšem času pripravijo spremembe
področnih zakonov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo, ter naložila Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, da skupaj z ostalimi ministrstvi pripravi program
zaposlovanja oziroma opravljanja pripravništva iskalcev prve zaposlitve.
V zvezi s predlaganimi spodbudami delodajalcem za zaposlovanje pripravnikov (oprostitev
plačila prispevkov s strani delodajalca, ki zaposli pripravnika) Vlada Republike Slovenije meni,
da predlagana vsebina ne sodi v ZDR-1. Obenem ocenjuje, da je potrebno nadaljevati z ukrepi
spodbujanja zaposlovanja mladih na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, medtem
ko se pripravništva se v večini primerov sklepajo za določen čas.
Eden izmed ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih je tudi ukrep spodbujanja
zaposlovanja mladih brezposelnih oseb, starih do 30 let, v okviru Zakona o interventnih
ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela mnenje k pobudi Almira Talića za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o
praznikih in dela prostih dneh
Almir Talić (pobudnik) v Pobudi za ceno ustavnosti U-I-67/14-4 predlaga v ustavno presojo 2.
člen Zakona o praznikih in dela prostih dneh (v nadaljevanju ZPDPD). Pobudnik meni, da je
celoten 2. člen ZPDPD neustaven, saj določa le krščanske praznike za dela proste dneve, in to
kljub raznoliki demografiji prebivalcev. Pobudnik trdi, da ga izpostavljeni člen, kot pripadnika
islamske verske skupnosti, diskriminira pri uveljavljanju pravice iz 41. člena Ustave Republike
Slovenije v primerjavi s pripadniki krščanske verske skupnosti, pri čemer je obstoječa ureditev
diskriminatorna tudi do ostalih verskih skupnosti in ateistov. V nadaljevanju pobudnik navaja,
da si morajo vsi državljani Republike Slovenije, ki niso rimskokatoliške vere, ob svojih
religijskih praznikih venomer izposlovati odobritev delodajalca za koriščenje letnega dopusta,
pri čemer se jim zmanjša število dni dopusta v primerjavi z rimskokatoliškimi prebivalci, ki jim
število dni dopusta ostaja enako, kljub koriščenju prostega dne za religijsko udejstvovanje.
Pobudnik ocenjuje, da država s tem zakonskim določilom privilegira le predstavnike oz.
vernike krščanske verske skupnosti.
Vlada v zvezi z navedenim ugotavlja, da je področje praznikov in dela prostih dni samostojno
zakonodajno-pravno področje, ki je urejeno z ZPDPD. Na opredelitve praznikov in dela prostih
dni po tem zakonu pa se navezujejo tudi rešitve v delovni zakonodaji, ki dajejo delavcem
pravico do odsotnosti z dela na prazničen in dela prost dan, s pravico do nadomestila plače
oziroma do posebnega vrednotenja dela, v kolikor morajo delavci, zaradi nepretrganega
delovnega oziroma proizvodnega procesa ali posebne narave dela, delati na ta dan.
Že ob pripravi ZPDPD v letu 1991 so se kazale mnoge dileme in popolnoma raznovrstna
stališča glede dni, ki bi jih bilo potrebno ustrezno obeleževati v naši državi. Predlagatelj je pri
pripravi zakona proučil vsa posredovana stališča in predloge ter upošteval tudi izide
javnomnenjske raziskave, ki je bila opravljena ravno z razlogom, da se z zakonom določijo

praznični dnevi, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino državljanov. Ureditev
praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji mora vsekakor ustrezati dejanskemu odnosu
naših državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki jim je potrebno dati posebno
obeležje.
Upoštevaje vsa stališča, predloge in izid javnomnenjske raziskave je bila sprejeta veljavna
ureditev, skladno s katero ZPDPD poleg praznikov določa še šest dela prostih dni, ki imajo
versko obeležje, pri čemer ti prosti dnevi ne obeležujejo izključno le praznikov katoliške vere,
ob tem pa je treba tudi poudariti, da dva dneva padeta vedno na nedeljo in tako za večino
delavcev, ki delajo v pet dnevnem delovnem tednu, nikoli ne predstavljata dodatna dela prosta
dneva. Zaradi upoštevanja različnosti veroizpovedi državljanov oziroma njihovega ateističnega
prepričanja so ti dnevi v ZPDPD opredeljeni le kot dela prosti dnevi in ne kot prazniki, saj jih
dejansko praznujejo le verujoči. Upoštevaje strukturo praznikov po evropskih državah, lahko
tudi ugotovimo, da je v večini primerjanih držav večina praznikov verskih, in s sicer s
krščanskim obeležjem, poleg novega leta ter praznika dela pa je praznično obeleževanje
vezano še na državnost posamezne države.
Vsekakor bi morebitna drugačna ureditev praznikov in dela prostih dni v državi zahtevala
široko razpravo in obravnavo, saj mora taka odločitev povzemati čim širšo voljo državljanov in
uživati najširšo podporo med prebivalci. Cilj zakona o praznikih in dela prostih dnevih je, da se
z zakonom določijo praznični in dela prosti dnevi, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali
večino državljanov. Ureditev praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji mora vsekakor
ustrezati dejanskemu odnosu naših državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki jim
je potrebno dati posebno obeležje.
Vlada ocenjuje, da ureditev praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji upošteva voljo
državljanov in je tudi skladna ter primerljiva z ureditvijo tega področja v primerljivih državah
Evropske unije. Usklajenost določitve dela prostih dni je v evropskem prostoru izredno
pomembna tudi zaradi medsebojnega gospodarskega in finančnega poslovanja.
Vlada meni, da 2. člen Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ni
neustaven in ni v neskladju s 7., 14. in 41. členom Ustave Republike Slovenije, kot to zatrjuje
pobudnik za oceno ustavnosti.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela mnenje k zahtevi občine Domžale za oceno ustavnosti drugega odstavka
28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Občina Domžale je na podlagi 91. člena Zakona o lokalni samoupravi vložila zahtevo za oceno
ustavnosti drugega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Predlagateljica svojo zahtevo vlaga zato, ker meni, da izpodbijana določba posega v bistveno
sestavino ustavno opredeljene lokalne samouprave, zlasti pa predstavlja protiustaven posega
v finančno avtonomijo občine (prvi odstavek 140. člena Ustave Republike Slovenije), da je
sprejeta po postopku in na način, ki ni skladen z ustavo, predstavlja kršitev javnosti in
določnosti in zaupanja v pravni red. Predlagatelj izpostavlja še nejasnost napadene določbe,
saj kot prejemnika subvencije določa lastnika nepremičnine in ne vlagatelja vloge za
subvencijo.
Po mnenju predlagatelja je vsebinsko ustavno sporen tisti del določbe drugega odstavka 28.
člena ZUPJS, ki določa, da se upravičencu do tržnih in hišniških stanovanj prizna še
subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencijo neprofitne
najemnine, ne zagotavlja pa pokritja, vračila ali vsaj delnega vračila tistih založenih sredstev, ki
so posledica pravic do subvencije neprofitne najemnine. Po prej veljavni ureditvi je bila prej
navedena subvencija do višine neprofitne najemnine v pristojnosti občine, ki jo je podeljevala
glede na finančno sposobnost, ki se je izkazovala skozi njen stanovanjski program. Država pa
vrne zgolj tisti del sredstev, ki imajo podlago v vračilu subvencije k plačilu tržne najemnine, ne
pa tistega dela, ki ima podlago v subvenciji za neprofitno najemnino. Država je tako, brez
zagotovila dodatnih sredstev občini, grobo posegla v finančno avtonomijo občine.

Na podlagi teh razlogov predlagatelj predlaga razveljavitev drugega odstavka 28. člena
ZUPJS.
Mnenje Vlade Republike Slovenije k zahtevi:
Predlagatelj v svoji zahtevi napada drugi odstavek 28. člena ZUPJS, čeprav napadano vsebino
(ne)ureja tretji odstavek tega člena, ki določa: "Subvencija najemnine se določi v višini kot
določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Poleg subvencije iz prejšnjega stavka se
upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane
neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin." Napadena
določba v nobenem primeru ne posega v finančno avtonomijo občine, saj določa le pravico
najemnika tržnega in hišniškega stanovanja do subvencioniranja tudi neprofitnega dela tržne
najemnine. Razlog za takšno ureditev, ki sicer ni urejena z ZUPJS, pač pa s Stanovanjskim
zakonom, je v določbah SZ-1, ki v poglavju o pristojnostih in nalogah občine na stanovanjskem
področju določa, da ima občina na stanovanjskem področju zlasti pristojnosti in naloge
zagotavljanja sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter
stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, spodbujanja različni oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj ter
zagotavljanja sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi
stanovanja. Občani občine, ki ne zagotavlja ali zagotavlja premalo neprofitnih najemnih
stanovanj za svoje občane, če izpolnjujejo dohodkovni cenzus in druge pogoje glede
premoženjskega stanja in niso uspeli na zadnjem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem (ker je bilo stanovanj manj kot prosilcev) ali je od zadnjega razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem preteklo že več kot leto dni, imajo pravico do subvencije za tržno
stanovanje. Iz tega izhaja, da je pristojnost in dolžnost občin da poskrbijo za rešitev
stanovanjskega vprašanja svojih občanov - če te svoje pristojnosti ne izvajajo in bi bila
dolžnost subvencioniranja neprofitnega dela tržne najemnine prenesena na državo, bi to
pomenilo, da se skrb za reševanje stanovanjskih vprašanj občanov prenaša iz občinske na
državno pristojnost, kar pa bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Domnevni poseg v finančno avtonomijo občine torej ne ureja 28. člen ZUPJS, pač pa peti
odstavek 121.b člena Stanovanjskega zakona, ki določa kdo in v kakšnem razmerju zagotavlja
sredstva za subvencije najemnine, glede na vse zgoraj navedeno pa Vlada Republike
Slovenije meni, da zahteva ni utemeljena.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka
Gorenaka v zvezi z nespoštovanjem 8. člena Zakona o sodniški službi s strani sodstva in
ukrepih Vlade RS za vzpostavitev zakonitosti na tem področju, ki ga bo poslala Državnemu
zboru RS.
Zakon o sodniški službi v 8. členu določa: “Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so bile s sodbo
kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo
pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo.”
Dr. Gorenak je navedel, da je bilo v času sprejema omenjene zakonske določbe to zakonsko
določilo namenjeno vsem dotedanjim sodnikom, ki naj ne bi bili imenovani v sodniško funkcijo
s trajnim mandatom. Meni, da sodstvo omenjenega zakonskega določila ni spoštovalo, v zvezi
z navedenim je zastavil vprašanje, koliko nekdanjih sodnikov ni bilo imenovanih v trajni
sodniški mandat po določilih zgoraj omenjenega zakona?
Stališče Vlade RS je, da je bila omenjena zakonska določba sprejeta v okviru Zakona o
sodniški službi (ZSS), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS leta 1994. Tedanji ZSS je v
prehodnih določbah v 101. členu med drugim določal, da imajo sodniki, ki ob uveljavitvi tega
zakona opravljajo sodniško funkcijo na rednih sodiščih in sodiščih združenega dela, pravico

pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za sodniško mesto, ki ga zasedajo, za
izvolitev v sodniško funkcijo po določbah tega zakona in da kandidaturo prijavijo ministrstvu,
pristojnemu za pravosodje.
Iz takratnega postopka izvolitve sodnikov izhaja, da sta imela Sodni svet RS predvsem pa
Državni zbor RS, ključno vlogo. Državni zbor RS je odločal, ali bo posameznega kandidata
izvolil v sodniško funkcijo ali ne. Sodniki so bili izvoljeni s strani zakonodajne veje oblasti, zato
je zmotno sklepati, da sodstvo navedenega zakonskega določila ni spoštovalo. Še več, ravno
Državni zbor RS je imel največjo vlogo pri spoštovanju omenjenega zakonskega določila. Ker
Vlada RS s podatki o številu sodnikov, ki niso bili imenovani v trajni sodniški mandat po
določilih tedanjega ZSS, ne razpolaga, saj v navedenem postopku njena vloga sploh ni bila
ključna in ker je evidentno, da bi Državni zbor RS kot zakonodajni organ, ki je bil že tedaj
pristojen za izvolitev kandidatov v sodniško funkcijo, te podatke moral imeti, Vlada RS dr.
Gorenaku predlaga, da navedeni podatek poskuša pridobiti v arhivu Državnega zbora RS.
Dodatno velja izpostaviti tudi pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča, ki se mu je
pridružil sodnik dr. Jerovšek, v zvezi z ugotovitveno odločbo Ustavnega sodišča RS z dne 14.
7. 1994, o oceni ustavnosti določbe tretjega odstavka 8. člena tedanjega ZSS, v katerem je
med drugim zapisano: ''Iz tega sledi, da je predmetna norma v najširšem smislu lex imperfecta,
ker nima pravnega remedija, ki bi jo sankcioniral, ampak je v najboljšem primeru moralna
zaveza Državnega zbora RS - samemu sebi.''
Pisno poslansko vprašanje se je nanašalo tudi na delo Sodnega sveta. Glede vprašanja, kako
je sodni sistem in Sodni svet takrat preverjal pogoje, predpisane v zadnjem odstavku 8. člena
ZSS, je treba izpostaviti, da je potrebno ročno pregledati stare zapisnike, kar pa je bilo v
kratkem času nemogoče. Sodni svet bo poslansko vprašanje vsebinsko obravnaval na svoji
44. seji dne, 27. 11. 2014.
Vlada RS torej ne razpolaga s podatki o morebitnem nespoštovanju zadnjega odstavka 8.
člena ZSS, zato tudi ni mogoče govoriti o dodatnih ukrepih za zagotovitev spoštovanja
omenjenega zakonskega določila, saj je za implementacijo navedene določbe pristojen
Državni zbor RS. Prav tako pa Vlada RS ne načrtuje sprememb zakona s tega področja, kot je
to že izpostavil minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič na 2. redni seji Državnega zbora
RS, ki je bila 17. 11. 2014.
Vir: MP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z Evropskim
centrom za reševanje sporov (ECDR)
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka, ki je na
Vlado Republike Slovenije naslovil pisno vprašanje v zvezi z Evropskim centrom za reševanje
sporov (ECDR). Poslanec opozarja, da je ECDR, ki je registriran kot zavod, od aprila do
septembra 2014 prejel skoraj 160.000 evrov od Mestne občine Koper, poslanec pa navaja, da
naj bi mediji poročali o tem, da je sredstva davkoplačevalcev prejemal tudi od Mestne občine
Ljubljana.
Vlada v zvezi s tem ugotavlja, da Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna na Ministrstvu
za finance v zvezi z delovanjem ECDR od nadzornega odbora Mestne občine Koper ni prejel
nobenega obvestila o tem, da bi pri poslovnem sodelovanju pri ECDR zaznali morebitne
kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine. Urad RS za nadzor proračuna tudi ni
izvedel nadzora v zvezi z navedenim poslovnim sodelovanjem.
Poslanec Jože Tanko v poslanskem vprašanju navaja, da naj bi po poročanju medijev ECDR
za Mestno občino Koper pripravljal pravna mnenja v zvezi z ustanovitvijo Občine Ankaran ter s
tem povezanimi postopki, ki so potekali v Državnem zboru in na občinskem svetu Mestne
občine Koper v lanskem letu. Poslanec meni, da je glede na povezanost dogajanj velika
verjetnost, da je bil davkoplačevalski denar namenjen pripravi Deklaracije o ustavnih vidikih

izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11 z dne 9. 6. 2014 (Uradni list RS, št. 47/2011) o
Občini Ankaran, EPA 2007-VI.
V poslanskem vprašanju gospod Jože Tanko nadalje navaja, da gre za vprašanje pravilnosti in
smotrnosti pri porabi denarja davkoplačevalcev, vprašanje primernosti ECDR za pripravo
tovrstnih dokumentov glede na njegov neprofitni značaj in namen ter na vprašanje sodelovanja
dr. Mira Cerarja, sedanjega predsednika vlade, v ECDR in njegovem Svetu za etična
vprašanja, sploh glede na to, da naj bi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila
ravnanje, ki ustreza definiciji korupcije.
Zato je poslanec na Vlado Republike Slovenije naslovil več vprašanj:
1. Ali je ministrstvo, pristojno za finance, od nadzornega odbora v Mestni občini Koper
prejelo obvestilo v zvezi s tem, ali so pri poslovnem sodelovanju z ECDR zaznali
morebitne hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine oziroma ali je
omenjeno ministrstvo izvedbo nadzor v zvezi z navedenim poslovnim sodelovanjem?
Vlada po zbranih podatkih Ministrstva za finance in Urada Republike Slovenije za nadzor
ugotavlja, da nadzor s strani pristojnega urada v zvezi s poslovnim sodelovanjem med ECDR
in Mestno občino Koper, ni bil opravljen. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna tudi
ugotavlja, da v zvezi z morebitnimi kršitvami predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine v
zvezi s poslovnim sodelovanjem z ECDR ni prejela nobenega obvestila nadzornega odbora
Mestne občine Koper.
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Iz podatkov aplikacije Supervizor Komisije za preprečevanje korupcije je razvidno, da je
ECDR prejel skupaj 172.861,80 € javnih sredstev, od tega 159.637,00 € iz Mestne občine
Koper.
2. Ali je predsednik vlade dr. Miro Cerar sodeloval pri pripravi deklaracije oziroma pravnih
mnenj v zvezi z ustanovitvijo Občine Ankaran? Koliko pravnih mnenj za ECDR je
napisal, kdaj, kdo je bil njihov naročnik in katerih?
Dr. Miro Cerar je kot akreditirani pravni strokovnjak in nevtralni ocenjevalec pri ECDR 7. aprila
2014 izdal »Strokovno mnenje o relevantnih pravnih vidikih stanja pri sprejetju odločitve
Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 in procesno oceno predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-H, z dne 24.
2. 2014 (EPA 1798-VI)«. Poleg tega pravnega mnenja, ki ga je dr. Cerar napisal po naročilu
ECDR (zanj je izdal račun v višini 2.000,00 EUR), je dr. Cerar za ECDR napisal le še eno
strokovno mnenje, in sicer v soavtorstvu s člani Sveta za etična vprašanja, pri čemer je bilo to
strokovno mnenje pripravljeno pro bono (brez nagrade oz. honorarja). Dr. Cerar ni sodeloval
pri pripravi deklaracije v zvezi s problematiko občine Ankaran, ki je bila predlagana v sprejem
Državnemu zboru.
3. Ali predsednik vlade dr. Miro Cerar še sodeluje z ECDR kot član Sveta za etična
vprašanja? V kolikor je prišlo do prenehanja sodelovanja, prosim za odgovor, kdaj je
prišlo do prenehanja sodelovanja?
Dr. Miru Cerarju je ob prevzemu funkcije predsednika vlade prenehalo članstvo v Svetu za
etična vprašanja ECDR.
4. Kako se je dr. Miro Cerar kot član sveta za etična vprašanja pri ECDR odzval, ko se je
seznanil z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča
Republike Slovenije in kakšne konkretne aktivnosti je sprožil na pristojnih organih?
Iz vprašanja ni jasno, za kakšne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije in
Računskega sodišča Republike Slovenije gre. Iz javno dostopnih podatkov ni razvidno, da bi
bil ECDR predmet načelnih mnenj Komisije za preprečevanje korupcije ali da bi Računsko
sodišče Republike Slovenije ugotovilo nepravilnosti v zvezi s poslovanjem ECDR s subjekti, ki
so predmet revizije Računskega sodišča Republike Slovenije.
5. Ali je z ECDR poslovno sodeloval še kdo izmed članov Vlade Republike Slovenije?
Ne.
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http://supervizor.kpk-rs.si/podj/91825644/

6. Ali Vlada meni, da sodelovanje pri pripravi pravnih mnenj, s katerimi se ruši odločbo
Ustavnega sodišča, zoper katero ni pritožbe ali pravnega sredstva, prispeva k dvigu
zaupanja v institucije pravne države, med katerimi Ustavno sodišče zavzema posebno
mesto?
Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je potrebno spoštovati. Odgovornost Vlade
Republike Slovenije, pa tudi Državnega zbora Republike Slovenije, je tudi njihovo
uresničevanje. Pri vprašanju Občine Ankaran pa je tudi velik del (ustavno)pravne stroke javno
izražal stališče, da je Ustavno sodišče pri presojanju zadeve v odločbi U-I-114/11 preseglo
svoje pristojnosti in poseglo v pristojnosti Državnega zbora (torej v določilo 139. člena Ustave
Republike Slovenije, ki določa, da se občina ustanovi z zakonom…). Zato je bila Državnemu
zboru predlagana tudi deklaracija, o kateri vprašuje poslanec, in kot sprejeta deklaracija
vsebinsko predstavlja odgovor Državnega zbora na omenjeno odločbo Ustavnega sodišča.
Kot izhaja tudi iz izdelanega strokovnega mnenja, ki ga je 7. aprila 2014 pripravil dr. Miro
Cerar, je potrebno izhajati iz predpostavke, »da so vsi ustavni organi zavezani spoštovati
ustavo,« to pa dosegajo z lastnim »ustavnoskladnim ravnanjem v okviru svojih pristojnosti, pa
tudi tako, da preprečujejo in omejujejo protiustavno ravnanje drugih ustavnih organov.«
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije je v tem primeru namreč odprla vprašanje
ustavnega razmerja med Državnim zborom in Ustavnim sodiščem »z vidika razumevanja in
izvajanja ustavnega načela delitve oblasti ter posledično izvajanja zakonodajne funkcije«. Po
tem mnenju je imel Državni zbor legitimno možnost, da se s sprejemom deklaracije (s katerimi
lahko izraža svoje poglede »do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih
vprašanj, ki imajo pomen za vso državo«) deklarativno opredeli do političnih vidikov
problematike (ne)ustanovitve občine Ankaran ter predvsem, da pojasni svoje ustavnopravno
stališče do nastale situacije in do posledic, ki iz nje izhajajo.«
V tej situaciji zato ni mogoče pristati na stališče, da je argumentirana presoja in tudi strokovna
kritika odločbe Ustavnega sodišča dejanje, s katerim bi se ogrožalo zaupanje v institucije
pravne države. Nasprotno, dvig pravne kulture, pravno državo in spoštovanje njenih institucij je
mogoče dosegati prav z argumentirano strokovno obravnavo in kritiko teh odločitev, s katerimi
se opozarja tudi na vprašljive oziroma sporne odločitve teh institucij.
Vir: KPV
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s Svetom za
nacionalno varnost
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka, ki je na
Vlado Republike Slovenije naslovil pisno vprašanje v zvezi s Svetom za nacionalno varnost, in
sicer:
1. Ali je vlada že ustanovila Svet za nacionalno varnost (SNaV)? Kdaj?
2. Ali se redno sestaja? Kolikokrat do sedaj?
3. Ali na svoje seje vabi samo člane ali tudi druge osebe? Če vabi, katere so do sedaj
povabljene in h katerim točkam?
4. Ali se vabljeni udeležujejo sej? Tudi tisti vabljeni, ki se vabijo le k posameznim
točkam?
5. Je sestavni del SNaV tudi opozicija? Če da, komu oziroma kateri(m) stranki (am) so
bila poslana vabila?
Vlada je sprejela naslednji odgovor na poslansko vprašanje:
Vlada je na podlagi 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije na svoji 6. redni seji dne
22.10.2014 izdala Odlok o Svetu za nacionalno varnost. Predsednik Sveta za nacionalno
varnost je dne 27.10.2014 sklical konstitutivno sejo Sveta za nacionalno varnost.

Do sedaj je bila konstitutivna seja Sveta za nacionalno varnost edina sklicana in izvedena seja.
Na konstitutivno sejo so bili vabljeni vsi člani Sveta za nacionalno varnost, določeni v Odloku o
Svetu za nacionalno varnost. Poleg članov so bili k 3. in 4. točki dnevnega reda vabljeni še
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije, Jože Tanko, vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke in
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje.
Prve seje dne 27.10.204 so se udeležili vsi vabljeni, razen gospod Jože Tanko.
Opozicija ni sestavni del Sveta za nacionalno varnost, temveč odlok določa, da predsednik
Sveta za nacionalno varnost povabi na sejo, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne
varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, med ostalimi tudi predstavnika največje opozicijske
stranke v Državnem zboru Republike Slovenije.
Vabilo Jožetu Tanku je bilo po kurirju predano Državnemu zboru dne 23.10.2014.
Vir: KPV
Vlada sprejela mnenje o predlogu Zakona o fiskalnem pravilu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Mnenje o Predlogu zakona o fiskalnem pravilu, ki
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) in
ga pošilja Državnemu zboru RS.
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo predložila Predlog Zakona o fiskalnem pravilu. Predlagani
zakon sledi 148. členu Ustave Republike Slovenije.
Vlada predlogu Zakona o fiskalnem pravilu nasprotuje. Vlada namreč meni, da se z rešitvami v
predlogu zakona dodatno omejuje možnost proticiklične uporabe fiskalne politike v primerjavi z
omejitvami, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih zavez, pravil in aktov Evropske unije, ter
namenom, ki se ga je zasledovalo pri spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije.
Ključni namen spremembe 148. člena Ustave Republike Slovenije v letu 2012 je bil namreč
zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnofinančne politike ob upoštevanju prevzetih mednarodnih
obveznosti. Skladno s tem Vlada Republike Slovenije meni, da bi morale biti rešitve v
izvedbenem zakonu o fiskalnem pravilu v kar največji meri usklajene z določbami iz
mednarodne Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji
(v nadaljnjem besedilu: Fiskalni pakt).
Predlog Zakona o fiskalnem pravilu glede omejitev fiskalne politike presega zahteve, ki
izhajajo iz Fiskalnega pakta:
• fiskalno pravilo v obliki t.i. švicarske formule (5. člen) predpostavlja stalno izravnan
strukturni saldo sektorja države. To pravilo je v primerjavi z določili Fiskalnega
pakta bolj strogo, saj Fiskalni pakt omogoča določitev srednjeročnega fiskalnega
cilja v razponu, ki navzgor ni omejen, navzdol pa je omejen s strukturnim deficitom
v višini 0,5 % BDP. Uporaba švicarske formule zato močno omeji uporabo
proticiklične fiskalne politike. Takšen koncept fiskalnega pravila sicer zelo uspešno
uporabljajo v Švici, a je to država z lastno monetarno politiko, ki jo je poleg fiskalne
politike moč uporabiti za uravnavanje šokov v gospodarski aktivnosti. Države
članice Evropske unije, ki uporabljajo skupno valuto, nimajo možnosti uporabe
monetarne politike, zato javnofinančna pravila Evropske unije omogočajo več
fleksibilnosti pri uporabi fiskalne politike.
• Določitev minimalne vrednosti srednjeročnega cilja (3. člen) kot izravnan strukturni
saldo je bolj restriktivna določba, kot to zahteva Fiskalni pakt, ki kot najnižjo
vrednost določa strukturni deficit v višini 0,5 %. Ključno merilo pri določitvi
minimalne vrednosti na nivoju Evropske unije sta vprašanji preseganje mejne
vrednosti za javnofinančni deficit na ravni 3 % BDP in dolgoročne vzdržnosti javnih
financ, ki je odvisna predvsem od višine dolga sektorja države in stroškov
potencialnih obveznosti, ki bi v prihodnosti lahko močno vplivale na javno porabo
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•

(npr. staranje prebivalstva). Če se na ravni Evropske unije ne pričakuje, da bo
deficit presegel mejno vrednost na ravni 3 % BDP in dolgoročna vzdržnost javnih
financ ni ogrožena kljub minimalnem strukturnemu deficitu sektorja države, je torej
nesmiselno fiskalno politiko dodatno omejevati.
Definicija izjemnih okoliščin (9. člen): predlog zakona omogoča odstopanje od
načela srednjeročne uravnoteženosti v obdobju resnega gospodarskega upada ali
v primeru naravnih in drugih nesreč ali drugih nepredvidenih dogodkov, na katere
ni mogoče vplivati, če imajo ti dogodki pomembne posledice na finančno stanje
sektorja država. Obdobje znatnega poslabšanja gospodarskih razmer opredeljuje
kot realno krčenje gospodarstva v posameznem letu ali v dveh letih zapored
skupno za več kot 3 odstotke. Gre za veliko bolj strogo definicijo poslabšanja
gospodarskih razmer kot to določa zakonodaja Evropske unije, ki v takih primerih
omogoča ekonomsko presojo. Kot poslabšanje gospodarskih razmer se tako
skladno s Fiskalnim paktom lahko upošteva tudi daljše obdobje nizke rasti.
Korekcijski mehanizem (11. člen): predlog zakona predvideva korekcijski
mehanizem v primeru odobritve odstopanja od srednjeročne uravnoteženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč ter drugih nepredvidenih dogodkov ali po nastopu
resnega gospodarskega upada, torej še preden te izjemne okoliščine prenehajo.
Mednarodna pogodba na drugi strani predvideva sprožitev korekcijskega
mehanizma, če pride do odstopanja, ki ni posledica izjemnih okoliščin. V primeru
izjemnih okoliščin torej ni potrebno, da se korekcijski mehanizem sproži. Mora pa
se korekcijski mehanizem sprožiti, ko izjemne okoliščine prenehajo, če je zaradi
izjemnih okoliščin prišlo do odstopanja. Hkrati Fiskalni pakt ne zahteva, da se že v
sami zakonodaji določi ukrepe, ki bodo avtomatsko začeli veljati, če pride do
odstopanja. Določa zgolj, da je potrebno določiti postopek, na podlagi katerega
bodo oblikovani ukrepi za opravo srednjeročne neuravnoteženosti. Določba glede
avtomatskega zmanjšanja vseh pravic, ki so delno ali v celoti financirane iz
državnega proračuna, je tako z vidika zahtev nepotrebna, je pa z vidika poseganja
v pridobljene pravice tudi neustavna.

Zgoraj navedeno pomeni, da se s predlaganimi rešitvami v predlogu Zakona o fiskalnem
pravilu skoraj popolnoma omeji uporabo fiskalne politike kot instrumenta za uravnavanje
gospodarske aktivnosti v državi. Ob skupni monetarni politiki, ki jo določa Evropska centralna
banka, pa ima to lahko izjemno negativne posledice na gospodarstvo.
Vlada tudi meni, da bi bilo način priprave in spremljanja izvajanja proračunov posameznih
institucionalnih enot sektorja države (drugi odstavek 7. člena in prvi odstavek 14. člena) bolj
smiselno celostno urediti v Zakonu o javnih financah. Te določbe namreč po mnenju Vlade
Republike Slovenije za samo izvajanje Zakona o fiskalnem pravilu niso nujno potrebne.
Glede porabe presežkov prihodkov nad izdatki posameznih institucionalnih enot sektorja
država (6. člen in prvi odstavek 13. člena) je Vlada Republike Slovenije mnenja, da bi morali
biti ti prvenstveno namenjeni odplačilu glavnic dolga teh enot. S tem se namreč zmanjšajo
izdatki v prihodnjih letih zaradi nižjih stroškov obresti. Poleg tega se za presežki, ki so
namenjeni pokrivanju primanjkljajev v času izjemnih okoliščin ali podpotecialne rasti v
prihodnjih letih, v primeru, da niso zbrani na ločenih računih, izgubi sled.
Vlada meni, da vprašanja porabe kupnin (drugi odstavek 13. člena) od finančnega premoženja
države ni primerno urejati v tem zakonu. Zakon namreč ne ureja vprašanja zadolževanja
države na splošno, temveč je ključni namen fiskalnega pravila omejiti srednjeročno
zadolževanje države za tekočo porabo. To pomeni, da pravilo preprečuje zadolževanje v času
ekonomske ekspanzije, saj zahteva, da se takrat ustvarjajo presežki. Na drugi strani v času
recesije lahko prihaja do primanjkljajev in zadolževanja. Strukturni saldo naj bi skozi celotno
obdobje praviloma ves čas ostajal na enaki ravni.
Glede Fiskalnega sveta (8. člen) je vlada mnenja, da je zaradi pomembne vloge, ki jo bo ta
samostojen in neodvisen državni organ imel pri spremljanju izvajanja pravil, bolj primerno, da
se njegovo delovanje določi že v okviru izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu.

Glede na navedeno, vlada nasprotuje obravnavi predlaganega Zakona o fiskalnem pravilu, pri
čemer kot ključen razlog izpostavlja omejitev fleksibilnosti uporabe fiskalne politike v primerjavi
z mednarodnimi obveznostmi in pravili Evropske unije in namenom, ki se ga je zasledovalo pri
spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije.
Vir: MF
Vlada določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Univerze v Mariboru
Vlada RS je določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Univerze v Mariboru ter ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo in sprejetje.
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru se
urejata sedeža Medicinske fakultete in Fakultete za turizem ter sprememba imena Fakultete za
gradbeništvo. Po novem je sedež Fakulteti za turizem na Cesti prvih borcev 36 v Brežicah,
Medicinska fakulteta pa se je preselila v nove prostore, tako da je njen sedež zdaj na Taborski
ulici 8 v Mariboru. Univerza v Mariboru je sprejela tudi spremembo imena Fakultete za
gradbeništvo v »Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo«, ki natančneje
opisuje področja študijske dejavnosti fakultete.
V odloku se hkrati usklajujejo tudi študijska področja s področjema, ki sta bila v Statut Univerze
v Mariboru dodana na podlagi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru.
Študijski področji sta bili dodani v Statut Univerze v Mariboru v skladu Odlokom o
preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki določa, da dodatna študijska področja v posameznih
članicah, razvrščena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu. Vlada
Republike Slovenije je dala soglasje maja 2012. Fakulteta za gradbeništvo pa se preimenuje v
Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kar je posledica spremembe 3.
člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru.
Univerza mora z besedilom odloka v treh mesecih od njegove uveljavitve uskladiti 7., 12., 21.
in 268. člen statuta ter preimenovanje Fakultete za gradbeništvo v Prilogi dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru, ki je sestavni del statuta.
S končno določbo je določeno, da začne odlok veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Vir: MIZŠ
Vlada določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem
Vlada RS je določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem ter ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo in
sprejetje.
Vlada predlaga DZ Republike Slovenije pripravo uradnega prečiščenega besedila Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem.
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem se
ureja sedež Inštituta Andrej Marušič. Spreminja se sedež drugega zavoda na Muzejski trg 2.
S študijskima področjema družbene vede (psihologija) na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in umetnost pri Univerzi na Primorskem
Pedagoški fakulteti se v Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem dodajata s Statutom

Univerze na Primorskem določeni študijski področji. Vlada Republike Slovenije je k tej razširitvi
dala soglasje s sklepom aprila 2014. V skladu s končno določbo začne odlok veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Državnemu zboru RS se zaradi večjega števila sprememb odloka, ki so bile sprejete vse od
ustanovitve univerze, predlaga priprava uradnega prečiščenega besedila.
Vir: MIZŠ
Vlada določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v
Novem mestu
Vlada RS je določila besedilo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem
mestu ter ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje.
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu se ureja sprememba sedeža
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Novi naslov fakultete se zdaj glasi: Ulica
talcev 3, 8000 Novo mesto.
Fakulteta v odlok zaradi internacionalizacije dodaja svoje ime v angleškem jeziku, ki se glasi:
»Faculty of Information Studies Novo mesto«, s kratico v angleškem jeziku FIS. Fakulteta
dodaja novo študijsko področje računalništva, h kateremu je Vlada RS že dala soglasje maja
2013, in vnaša prevedba študijskih področij iz dosedanje klasifikacije Isced (Unesco,
november 1997) v klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja KLASIUS.
Vir: MIZŠ
Vlada se je seznanila s Poročilom o sodelovanju Republike Slovenije na vaji EU Cyber
Europe 2014
Vlada RS je julija 2014 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport naložila, da koordinira
priprave za udeležbo Republike Slovenije na vaji Cyber Europe 2014.
Vaje Cyber Europe, ki jih vsake dve leti organizira Evropska agencija za omrežno in
informacijsko varnost (ENISA), so vseevropske vaje iz zaščite kritične informacijske
infrastrukture. Namen vaj je povezati aktivnosti in vire na nacionalnih in nivoju Evropske unije,
s ciljem izboljšati odpornost kritične informacijske infrastrukture. ENISA vaje organizira kot
porazdeljene simulacijske (table-top) vaje, kar pomeni, da so generirani navidezni incidenti in
ne napadi na resnična omrežja.
Letošnja vaja Cyber Europe 2014, ki se je udeležujejo predstavniki organov javnega sektorja
članic Evropske unije, institucij Evropske unije in držav Evropskega združenja za prosto
trgovino ter podjetij iz energetskega in telekomunikacijskega sektorja, je razdeljena na tri faze,
in sicer:
• faza 1: tehnična vaja (TLEx), ki je potekala aprila 2014 na nacionalnem nivoju (pri
tej fazi Slovenija ni sodelovala);
• faza 2: operativna vaja (OLEx), ki je potekala oktobra 2014 v Atenah in istočasno
tudi v državah, ki so se odločile za aktivno sodelovanje na vaji;
• faza 3: strateško-politična vaja (SLEx), ki bo potekala v prvem četrtletju leta 2015.
Poročilo se nanaša na operativno fazo (OLEx), ki je potekala 30. oktobra 2014 v Atenah in
istočasno tudi v državah, ki so se odločile za aktivno sodelovanje na vaji.
Vaja je bila izvedena 30. 10. 2014 od 9. do 19. ure po srednjeevropskem času in je obsegala
posredovanje velikega obsega namišljenih injektov, povezanih s kibernetsko varnostjo

igralcem v sodelujočih državah. Le-ti so se na posredovane injekte morali odzivati in med
njihovim reševanjem tudi medsebojno komunicirati. Pri tem se je spremljala hitrost in
ustreznost odziva. Istočasno je potekala tudi intenzivna komunikacija med nacionalnim
moderatorjem in deležniki v Sloveniji (slovenskim monitorjem in igralci iz SI-CERT, ELES, T-2
ter Agencije za energijo). Moderator je bil tudi odgovoren za reševanje morebitnih težav, ki bi
jih igralci lahko imeli tekom vaje z informacijsko platformo CEP ter je nastopal kot
komunikacijski posrednik med igralci in vodstvom vaje (ExCON) v Atenah. Tehnično je vaja
potekala po načrtih in brez nepredvidenih težav. Dan po vaji, 31. 10. 2014, je bila s
sodelujočimi nacionalnimi moderatorji opravljena prva analiza izvedbe vaje. Na splošno je bila
operativna faza vaje uspešna.
Na nacionalnem nivoju je vaja pripomogla k nastanku novih povezav med deležniki
(upravljavci kritične infrastrukture v energetskem in komunikacijskem sektorju s SI-CERT). Na
žalost pa se je zopet pokazala podhranjenost (predvsem kadrovska) nacionalnega sistema za
zagotavljanje kibernetske varnosti.
Vir: MIZŠ
Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (SNKU) v obdobju
2013-2014
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delovanju Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO (SNKU) v obdobju 2013-2014.
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je
specializirana agencija v okviru sistema Organizacije združenih narodov (OZN). Slovenija je
postala članica UNESCO 27. maja 1992. SNKU je v obdobju 2013–2014 izvedla načrtovane
stalne in občasne programske aktivnosti.
Med drugim je bila na uradnem obisku v Sloveniji generalna direktorica UNESCO, gospa Irina
Bokova, od 7. do 9. aprila 2013. V sklopu uradnega obiska je obiskala Park Škocjanske jame,
ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine in nosilec pilotskega projekta UNESCO
za serijsko transnacionalno nominacijo Dinarski kras, ter se srečala s predstavniki SNKU.
Ob 20. obletnici slovenske in 60. obletnici globalne mreže UNESCO pridruženih šol je SNKU
izdala dve publikaciji, in sicer: 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije ter Dediščina v rokah
mladih – Mladi posvojijo spomenik. Vzpostavili so osrednjo spletno stran www.unesco-sole.si.
V letu 2013 sta bila oba slovenska geoparka (čezmejni Geopark Karavanke/ Karawanken in
Geopark Idrija) sprejeta v evropsko in hkrati svetovno mrežo geoparkov, ki deluje pod okriljem
UNESCO. Leta 2013 je SNKU sofinancirala mednarodno delavnico Geopark – razumeti
zgodbe, ki nam jih govori Zemlja, ki je 11. in 12. septembra potekala v občini Idrija. Leta 2014
pa je SNKU sofinancirala medgeneracijski dogodek Povej mi eno po rudarsko (občina Idrija) in
mednarodno
delavnico
Geoparki
in
trženje
(Geopark
Idrija
in
Geopark
Karavanke/Karawanken, oktober 2014).
Univerza v Novi Gorici je v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU pridobila
poimenovanje podiplomskega študijskega programa Krasoslovje v Krasoslovno študijsko
središče UNESCO (junij 2014). 30. septembra 2014 sta generalna direktorica UNESCO Irina
Bokova in direktor Inštituta »Jožef Stefan« (IJS) prof. dr. Jadran Lenarčič podpisala sporazum
o ustanovitvi UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in
odprto učenje s sedežem na IJS v Ljubljani.
V letu 2013 so bile podeljene tudi tri štipendije UNESCO – L´OREAL nacionalnega programa
»Za ženske v znanosti«.
Vir: MIZŠ

Vlada o Poročilu o napredku na projektu Enotna kontaktna točka – EKT v letih 2013 in
2014
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o napredku
na projektu EKT v letih 2013 in 2014.
Ministrstvo za javno upravo je marca 2013 pripravilo poročilo o izvedenih aktivnostih projekta
EKT – vzpostavitev enotne kontaktne točke – poslovnega portala za podporo postopkom
pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in
2014.
Glavni cilj in namen projekta je uresničitev ciljev storitvene direktive in izdelava popisa in
objava pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev na enotni vstopni točki ter
vzpostavitev sistema za pridobivanje dovoljenj na daljavo (e-postopki), tako za domače
(eVem) kot tuje poslovne subjekte (EUGO), ki želijo opravljati dejavnosti na enotnem
evropskem trgu.
Za izboljšanje poslovnega okolja v Republiki Sloveniji s ciljem enostavnega in hitrega vstopa
na trg tako za domače kot za tuje podjetnike so poleg objave informacij o pogojih za delo v RS
pomembne tudi racionalizacija, poenostavitev in deregulacija zakonodaje. Zato je velik
poudarek namenjen analizi pogojev in postopkov (preko 400 predpisov) za opravljanje
dejavnosti in poklicev ter pripravi enotno strukturirane vsebine podatkov za zajem vsebine in
objavo.
Zaradi kompleksnosti projekta je bila izvedena delitev na dva podprojekta:
• EKT1 (informacijska funkcija) – spletni portal za tuje in domače ponudnike na
enem mestu nudi informacije o pogojih poslovanja v RS (ustanovitev, čezmejno
delovanje na notranjem EU trgu, pogoji za dejavnosti in poklice, pridobivanje
dovoljenj za dejavnosti ...)
• EKT2 (procesna funkcija) – preko spleta bo omogočena oddaja vlog na daljavo iz
držav članic EU in izvedba vseh formalnosti in postopkov, ki jih opredeljujejo
zahteve storitvene in poklicne direktive.
Oblikovan je bil prototip uporabniku prijaznega postopka kot izhodišče pri pripravi tehničnih
specifikacij vseh novih gradnikov elektronskih postopkov, ki se razvijajo v okviru projekta
EKT2. Za osrednji del informacijske rešitve EKT za polno elektronsko izvajanje postopkov,
potrebnih za pridobitev dovoljenj v zvezi z reguliranimi dejavnostmi in priznavanjem poklicnih
kvalifikacij v skladu s storitveno in poklicno direktivo, so bile pripravljene funkcionalne in
tehnične specifikacije. Sistem je zasnovan tako, da bodo na voljo sodobni in uporabniško
prijazni postopki, ki jih bodo lahko tako domači in tuji uporabniki v celoti izvedli na elektronski
način.
Končna realizacija projekta je predvidena konec leta 2015.
Vir: MJU
Vlada se je seznanila s Poročilom o prenovi registrske zakonodaje v RS
Vlada RS se je seznanila s prvim poročilom medresorske delovne skupine za prenovo
registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje
zadeve, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za finance, Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES), Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in
Finančno upravo Republike Slovenije pripravlja obsežnejšo prenovo slovenske registrske
zakonodaje. Za celovit pristop k prenovi registrske zakonodaje je Vlada RS sprejela sklep o
ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine. Medresorska delovna skupina
bo s pripravo strokovnih podlag za prenovo določb ZGD-1, ZPRS-1 in ZSReg, ki se nanašajo
na registrske postopke in VEM sistem, uresničila ukrep št. 118 Enotnega dokumenta za

zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti; to je
zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru - PRS.
Medresorska delovna skupina je najprej sprejela Izhodišča za prenovo registrske zakonodaje s
katerimi se je Vlada RS seznanila že 17. 7. 2014. Na podlagi izhodišč za delo delovne skupine
se pripravlja predlog novega Zakona o poslovnem registru (ZPRS-2), ki bo predmet strokovne
razprave v okviru naslednjih sestankov medresorske delovne skupine, medtem ko je osnutek
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD-1 že bil v javni obravnavi in se usklajuje z
deležniki.
Vlada se je na današnji seji seznanila z poročilom o delu te medresorske delovne skupine, ki
bo naslednje poročilo o svojem delu posredovala Vladi RS do 30. 5. 2014.
Vir: MGRT
Vlada seznanjena s Poročilom medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem
Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s prvim poročilom medresorske delovne skupine
za enotni patentni sistem.
Vlada RS je 4. 7. 2013 ustanovila medresorsko delovno skupino za enotni patentni sistem
(Medresorska skupina), katere temeljna naloga je priprava in uskladitev strokovnih podlag za
aktivno sodelovanje predstavnikov RS v okviru pripravljalnih aktivnosti za uvedbo Enotnega
patentnega sistema. Medresorska skupina, ki jo vodi direktorica Urada RS za intelektualno
lastnino, mora o svojem delu enkrat letno poročati vladi RS.
Okvir pravnega delovanja Medresorske skupine določa t. i. patentni sveženj, ki ga sestavljajo:
• Uredba (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2012 o
izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega
varstva,
• Uredba (EU) št. 1260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2012 o
izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega
varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja in
• Sporazum o enotnem sodišču za patente, objavljen v Uradnem listu Evropske
unije 20. 6. 2013.
Obe uredbi sta veljavni in se bosta začeli uporabljati z dnevom začetka veljavnosti Sporazuma
o enotnem patentnem sodišču (ratificirati ga mora 13 držav, vključno z Nemčijo, Francijo in
Združenim kraljestvom. Sporazum je v okviru okrepljenega sodelovanja podpisalo 25 držav
Evropske unije, Španija, Poljska in Hrvaška k Sporazumu še niso pristopile.
Za pripravo na uveljavitev enotnega patenta sta bila na ravni t. i. okrepljenega sodelovanja
ustanovljena Pripravljalni odbor (Preparatory Committee) Enotnega patentnega sodišča in Ožji
odbor (Select Committee) Upravnega sveta Evropske patentne organizacije (EPO).
Predstavniki Republike Slovenije, ki so člani Medresorske skupine sodelujejo v obeh odborih.
Zasedanj Pripravljalnega odbora se udeležujejo predstavniki Ministrstva RS za pravosodje,
zasedanj Ožjega odbora pa predstavniki Urada RS za intelektualno lastnino.
Medresorska delovna skupina se je v letu 2013 sestala petkrat. Urad RS za intelektualno
lastnino je kot nosilec dela Medresorske delovne skupine v letu 2013 organiziral dvostranski
sestanek med predstavniki Republike Slovenije in Portugalske o dejavnostih povezanih z
ustanovitvijo Centra za mediacijo in arbitražo, ki ima sedeža v Ljubljani in Lizboni, in katerega
rezultat je dogovor o predhodnem usklajevanju stališč in promocijski politiki znotraj pristojnih
EU organov.
V letu 2014 se je medresorska delovna skupina do 3. novembra 2014 sestala petkrat
(predvideno je še dodatno srečanje v decembru 2014), poleg tega pa je bil organiziran
tristranski ekspertni sestanek na temo ustanovitve regionalne enote unitarnega patentnega
sodišča (UPC) s predstavniki Madžarske in Hrvaške.

Glavne aktivnosti delovanja Medresorske skupine:
i) priprava gradiva za ratifikacijo mednarodnega Sporazuma o enotnem patentnem
sodišču;
ii) aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo regionalne enote Enotnega patentnega sodišča,
iii) vzpostavitev pogojev za začetek delovanja Centra za mediacijo in arbitražo, ki je del
Enotnega patentnega sodišča,
iv) priprava in sodelovanje v Pripravljalnem odboru Enotnega patentnega sodišča,
v) priprava na in sodelovanje v Ožjem odboru Upravnega sveta Evropske patentne
organizacije ter
vi) aktivnosti ozaveščanja gospodarskih in javnih raziskovalnih organizacij o spremembi
patentnega sistema v Evropi in o posledicah uvedbe le-tega za Slovenijo.
Predvideni naslednji koraki v delovanju Medresorske skupine so:
• izvedba študije o vplivu UP(C) na slovensko gospodarstvo z namenom osvetliti pomen in
ozavestiti prednosti in slabosti unitarnega patentnega sistema za slovensko
gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja;
• natančneje finančno ovrednotiti vpliv vzpostavitve regionalne enote in Centra za
mediacijo in arbitražo in potrebna proračunska sredstva. Tega do sedaj ni bilo mogoče
storiti zaradi nedefiniranih pogojev delovanja regionalne enote in Centra za mediacijo in
arbitražo
• nadaljnja aktivna participacija predstavnikov Republike Slovenije v okviru Pripravljalnega
in Ožjega odbora, aktivnosti na oblikovanju Regionalne enote UPC ter aktivnosti na
ratifikaciji Sporazuma.
Vir: MGRT
Vlada seznanjena s poročilom o pogajanjih za sklenitev Sporazuma o sedežu med Vlado
RS in Centrom za razvoj financ
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s poročilom o pogajanjih za sklenitev
Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Centrom za razvoj financ. Vlada je
pooblastila ministra za finance, da podpiše Sporazum o sedežu med Vlado Republike
Slovenije in Centrom za razvoj financ.
Pogajanja za sklenitev Sporazuma o sedežu med Vlado RS in Centrom za razvoj financ je v
sodelovanju z ostalimi resorji vodilo Ministrstvo za finance.
Ministrstvo za finance RS je 4. 7. 2014 Centru za razvoj financ in državam, ki so podpisale
Sporazum o ustanovitvi Centra za razvoj financ (Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora,
Hrvaška, Makedonija, Moldavija in Romunija), posredovalo v mnenje predlog Sporazuma ter
jih zaprosilo, da predložijo njihove predloge za spremembe ali dopolnitve. Center za razvoj
financ je v odgovoru 29. 7. 2014 predlagal spremembo besedila petega odstavka 3. člena in
redakcijske popravke v 1., 3., 8. in 9. členu Sporazuma. Slednje so bile predlagane z
namenom uskladitve s strokovnimi termini iz Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ,
ki je bil podpisan 3. 9. 2013 in ga je Državni zbor RS ratificiral 12. 6. 2014.
Ministrstvo za finance je do 15. 10. 2014 prejelo potrditve vseh držav podpisnic Sporazuma o
ustanovitvi Centra za razvoj financ, da se strinjajo z osnutkom Sporazuma, zato sta se
pogajalski strani (MF in CEF) z namenom preciziranja strokovnega termina »uradna razvojna
pomoč« in določbe, ki govori o prostorih CEF (3. člen) dogovorili o manjšem vsebinskem
popravku druge in pete točke tega člena, ki opredeljuje možnosti glede zagotovitve drugih
ustreznih prostorov za CEF, saj je glede na cilje CEF mogoče realno pričakovati, da bodo v
prihodnosti za izvajanje njegovih dejavnosti potrebne tudi ustrezne prilagoditve glede
prostorov, ki jih uporablja.
Poleg navedenih manjših sprememb so v besedilo Sporazuma vključeni tudi manjši redakcijski
popravki, ki so bili potrebni zaradi uskladitve s strokovnimi termini iz Sporazuma o ustanovitvi
Centra za razvoj financ.

Vir: MF
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku glede nenotifikacije predpisov o
proračunskih okvirih držav članic v slovenski pravni red
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na Obrazloženo
mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta
2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic v
pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2014/0207).
Uvodoma je potrebno pojasniti, da je bil Ustavni zakon, ki spreminja 148. člen Ustave
Republike Slovenije in v najvišji nacionalni pravni akt uvaja načelo srednjeročne
uravnoteženosti javnih financ, razglašen 24. maja 2013 in objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije 31. 5. 2013. Spremenjen 148. člen Ustave Republike Slovenije določa tudi, da se
način in časovni okvir izvajanja načela določi v izvedbenem zakonu o fiskalnem pravilu.
Vlada Republike Slovenije je že v letu 2013 pristopila k pripravi predloga izvedbenega zakona
o fiskalnem pravilu, ki implementira ključne določbe iz Direktive 2011/85/EU v pravni red
Republike Slovenije. Predlog izvedbenega zakona je usklajevala delovna skupina, ki je bila
sestavljena iz predstavnikov poslanskih skupin, dokončno pa predlog zakona z vsemi
poslanskimi skupinami ni bil usklajen. Po nastopu politične situacije, v kateri je Vlada
Republike Slovenije lahko opravljala le še tekoče posle, zakona, ki se sprejema z dvotretjinsko
večino glasov vseh poslancev in ki ni bil v celoti usklajen z vsemi političnimi strankami, ni bilo
mogoče posredovati v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Nova vlada je takoj po nastopu mandata pristopila k pripravi predloga Zakona o fiskalnem
pravilu. Predlog zakona je bil 4. decembra sprejet na Vladi Republike Slovenije, pred tem pa
so se že konec novembra začela usklajevanja s političnimi strankami. Vlada predvideva, da bo
predlog Zakona o fiskalnem pravilu v Državnem zboru prvič obravnavan v januarju 2015.
Po oblikovanju dokončnih rešitev v Zakonu o fiskalnem pravilu, na podlagi katerih se bo
spremenil postopek proračunskega načrtovanja, namerava vlada pristopiti tudi k prenovi
Zakona o javnih financah, s katerim bodo v slovenski pravni red prenesene še ostale določbe
Direktive 2011/85/EU. Vlada načrtuje, da bo Zakon o javnih financah posredovan Državnemu
zboru v sprejem v šestih mesecih po sprejemu Zakona o fiskalnem pravilu.
Nemudoma po sprejetju in objavi navedenih zakonov (s katerima bo Direktiva 2011/85/EU
dokončno v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije) v Uradnem listu Republike
Slovenije bo Republika Slovenija izvedla notifikacijo teh predpisov in sicer z vnosom vseh
relevantnih podatkov in objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.
Hkrati se vlada zavezuje, da bo Evropsko komisijo sproti obveščala o aktivnostih in napredku
pri sprejemanju ukrepov za prenos Direktive 2011/85/EU v pravni red Republike Slovenije.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku zaradi nenotifikacije predpisov o
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na Obrazloženo
mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2013/36/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih
institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v pravni red Republike Slovenije
(kršitev št. 2014/0213).
Evropska komisija je bila predhodno že obveščena o stanju glede prenosa Direktive
2013/36/EU, in sicer v marcu in juniju 2014. Slovenija je že pred objavo direktive začeli izvajati

aktivnosti za prenos Direktive 2013/36/EU v pravni red Republike Slovenije. Zaradi obsežnosti
direktive in njene vsebinske zahtevnosti pa so se načrtovani postopki nepričakovano
zamaknili. Na zamik prenosa Direktive 2013/36/EU pa sta vplivala med drugim tudi sledeča
pomembna dejavnika.
Prvič, v drugi polovici leta 2013 sta bila tako Ministrstvo za finance kot tudi Banka Slovenije
vključena v številne postopke krepitve bančnega sistema. V tem času sta bila izvedena
pregled kakovosti sredstev slovenskega bančnega sistema ter stresni testi. Med drugim je bila
pripravljena tudi zakonska podlaga, ki se je nanašala na zmanjšanje osnovnega kapitala, ter
prenehanje ali konverzijo hibridnih finančnih instrumentov in podrejenih obveznosti bank v
navadne delnice banke v obsegu, da se zagotovi pokritje izgube banke oziroma zahtevano
kapitalsko ustreznost banke. V decembru 2013 je bilo nato na podlagi odločb Banke Slovenije,
s katerimi je slednja odredila izredni ukrep povečanja kapitala petim bankam, s strani Vlade
Republike Slovenije izvedeno ustrezno povečanje kapitala.
Drugič, v poletju 2014 so bile izvedene predčasne parlamentarne volitve, kar je spremenilo
načrtovane aktivnosti glede prenosa Direktive 2013/36/EU. V času odhajajoče vlade se je
namreč lahko opravljajo samo tekoče posle, kamor niso sodile vse predvidene in potrebne
spremembe Zakona o bančništvu. Dodatno je bila v mesecu juniju 2014 objavljena Direktiva
2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje
kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS in
82/891/ES, direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES in
2011/35/ES ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU).
Upoštevajoč Direktivo 2014/59/EU je bila sprejeta odločitev, da se preoblikuje takratni osnutek
Zakona o bančništvu tako, da bo vključeval tudi nekatere določbe te direktive. V sodelovanju z
Banko Slovenije je bil tako pripravljen nov osnutek Zakona o bančništvu.
Direktiva 2013/36/EU bo s sprejemom Zakona o bančništvu (ZBan-2) in novele Zakona o trgu
finančnih instrumentov v celoti prenesena v slovenski pravni red.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku zaradi nenotifikacije predpisov o
upraviteljih alternativnih investicijskih skladov
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na Obrazloženo
mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2011/61/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih
skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in
(EU) št. 1095/2010 v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2013/0323).
Slovenija v odgovorih pojasnjuje, da bo Direktiva 2011/61/EU v celoti prenesena v pravni red
Republike Slovenije z dvema aktoma, in sicer:
•
novim Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), kateri bo v
pravni red Republike Slovenije prenesel določbe Direktive 2011/61/EU, ki se nanašajo na
upravljavce alternativnih investicijskih skladov, kateri upravljajo in tržijo alternativne
investicijske sklade, ki so namenjeni profesionalnim vlagateljem, ter
•
spremembami in dopolnitvami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(ZISDU-2B), saj Direktiva 2011/61/EU daje državam članicam tudi možnost, da podrobneje
uredijo trženje alternativnih investicijskih skladov malim vlagateljem – gre za alternativne
investicijske sklade, ki javno zbirajo premoženje.
Zaradi obsežnosti direktive in njene vsebinske zahtevnosti ter izvedbe predčasnih
parlamentarnih volitev poleti 2014, so se spremenile načrtovane aktivnosti glede prenosa
Direktive 2011/61/EU v slovenski pravni red. V času odhajajoče Vlade Republike Slovenije se
je lahko opravljajo zgolj tekoče posle, kar je še dodatno otežilo pripravo besedila obeh
navedenih zakonov.

Za predlog ZISDU-2B je bil zaključen postopek javne razprave ter usklajevanje z relevantnimi
deležniki (industrijo investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, ostalimi ministrstvi,
Informacijskim pooblaščencem, Komisijo za preprečevanje korupcije) in nadzornimi organi.
Prav tako smo prejeli strokovno mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo s
pripombami, na podlagi katerega smo pričeli s pripravo novega Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3). Služba Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo je namreč v svojem mnenju izpostavila, da se zaradi obsežnosti sprememb
predlaga predložitev novega zakona ZISDU-3 in ne zgolj novele ZISDU-2B. Predlog ZISDU-3
je bil 18. 11. 2014 posredovan v mnenje Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
načrtuje se, da bo predlog ZISDU-3 decembra 2014 obravnavan in potrjen na Vladi RS ter
posredovan v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor RS.
Kot navedeno zgoraj, bo Direktiva 2011/61/EU prenesena tudi v ZUAIS. Za predlog ZUAIS je
do konca oktobra 2014 potekala javna obravnava, 27. 10. 2014 je bil predlog zakona
posredovan v medresorsko in koalicijsko usklajevanje ter tudi Komisiji za preprečevanje
korupcije, Informacijskemu pooblaščencu, Agenciji za zavarovalni nadzor in Banki Slovenije.
Dne 5. 11. 2014 je bil predlog ZUAIS posredovan še v mnenje na Službo Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo. Načrtuje se, da bo predlog ZUAIS decembra 2014 obravnavan in
potrjen na Vladi RS ter posredovan v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor RS.
Glede na to, da se oba navedena zakona medsebojno dopolnjujeta, bosta v zakonodajno
obravnavo predložena istočasno. Načrtuje se, da bosta oba predloga zakonov v Državnem
zboru Republike Slovenije sprejeta predvidoma najkasneje do konca aprila 2015.
Vir: MF
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med
Ministrstvom za obrambo RS in Natovo agencijo za podporo (NSPA) glede zagotavljanja
podpore države gostiteljice
Tehnični dogovor določa pogoje in postopek zagotavljanja logistične podpore Republike
Slovenije Natovi agenciji za podporo (Nato Support Agency – NSPA) med njenim transportom
čez ozemlje Republike Slovenije in definira povračila za vso medsebojno dogovorjeno
podporo.
V okviru Slovenske vojske bomo NSPA ponudili spremstvo Vojaške policije pri prevozu
konvojev čez naše ozemlje ter parkirne prostore za tovornjake za eno noč v sklopu vsakega od
treh prevozov, in sicer v skladišču Mačkovec, katerega tehnično in fizično varovanje ustreza
Natovim standardom glede zavarovanja tovora take narave. Poleg omenjene podpore države
gostiteljice bomo NSPA ponudili tudi morebitno dodatno podporo, če bo prišlo do kakih
nepredvidenih okoliščin.
Sklenitev tehničnega dogovora ne bo imela negativnih finančnih posledic za RS. Podpora
države gostiteljice bo NSPA zaračunana skladno z veljavnim Stroškovnikom logistične
podpore Slovenske vojske tujim oboroženim silam v primeru izvajanja podpore države
gostiteljice (HNS) z dne 13. februar 2014.
Vir: MO
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o
sodelovanju pri izvajanju projektov o razširitvi Natovega sistema poveljevanja in
kontrole v zračnem prostoru (ACCS)
Nato je za učinkovito poveljevanje in kontrolo v zračnem prostoru držav članic na operativni in
taktični ravni razvil sodoben ter povezljiv sistem za nadzor in poveljevanje v zračnem prostoru
zavezništva (Air Command and Control System – ACCS). Sistem ACCS bo v državah članicah
zavezništva nadomestil in nadgradil različne veljavne sisteme za nadzor in poveljevanje v
zračnem prostoru.

Republika Slovenija je maja 2013 že podpisala Sporazum med Ministrstvom za obrambo RS in
Natovo agencijo za komunikacijske in informacijske storitve (NCIA) o sodelovanju pri
načrtovanju in potrjevanju širitve zavezniškega sistema za nadzor in poveljevanje v zračnem
prostoru. S podpisom Memoranduma o sodelovanju pri izvajanju projektov o razširitvi
Natovega sistema poveljevanja in kontrole v zračnem prostoru se nadaljuje izvajanje
načrtovanih in potrjenih aktivnosti iz prve faze projekta.
Z izvedbo v memorandumu opredeljenih aktivnosti se bodo dosegli cilji Slovenske vojske in
izpolnile obveznosti, ki jih pogojujeta članstvo v zavezništvu in razvoj skupne obrambne
politike EU.
Na podlagi sprejetega Natovega paketa zmogljivosti za Republiko Slovenijo je projekt
financiran z dvema viroma financiranja s predlaganim razmerjem financiranja 75 odstotkov
Nato in 25 odstotkov Republika Slovenija.
Vir: MO
Vlada sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o določitvi stališča Unije za namene
sklepa Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo
in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov
Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o določitvi
stališča Unije za namene sklepa Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom
med Evropsko unijo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov, glede sprejetja skupnih
smernic za izvajanje Sporazuma - 14987/14. Republika Slovenija se strinja s Predlogom
sklepa Sveta o določitvi stališča Unije za namene sklepa Skupnega odbora, ustanovljenega v
skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov,
glede sprejetja skupnih smernic za izvajanje Sporazuma.
Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov je začel veljati 1.
januarja 2008. Sporazum je na podlagi vzajemnosti določil pravno zavezujoče pravice in
obveznosti, da se poenostavijo postopki izdajanja vizumov za ukrajinske državljane. V skladu s
členom 12 tega sporazuma je bil ustanovljen Skupni odbor za spremljanje izvajanja
Sporazuma.
Skupni odbor je opozoril na potrebo po skupnih smernicah, da se zagotovi popolnoma
usklajeno izvajanje Sporazuma o poenostavitvi izdajanja vizumov v konzulatih držav članic ter
razjasni razmerje med določbami navedenega sporazuma in določbami pogodbenic, ki se še
vedno uporabljajo za izdajanje vizumov, ki jih Sporazum ne zajema. Skupni odbor je sprejel
take smernice s Sklepom št. 1/2009 z dne 25. novembra 2009.
Spremenjeni Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov je
začel veljati 1. julija 2013, zato je bilo treba smernice ustrezno prilagoditi. Smernice so bile
prilagojene v skladu s spremenjenim sporazumom, ki vsebuje nove določbe o nadaljnjih
poenostavitvah postopkov izdajanja vizumov za načrtovano bivanje državljanov Ukrajine na
schengenskem območju, ki ne presega 90 dni v obdobju 180 dni, in v skladu z novo
zakonodajo EU na področju skupne vizumske politike, kot je Vizumski zakonik. Zato smernice
odražajo trenutno veljavni vizumski pravni red EU.
Smernice, ki bodo sprejete v Skupnem odboru na podlagi tega predloga po posredovanju
pooblaščenega predstavnika Komisije, ne bodo pravno zavezujoče za države članice. Namen
teh smernic je zagotoviti navodila in podrobno razlago določb Sporazuma osebam, ki izvajajo
spremenjeni Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov.
Vir: MZZ

Vlada dala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja Ruske federacije – reda
Prijateljstva državljanoma Republike Slovenije dr. Andreju Fištravcu in Janezu Ujčiču
Vlada RS je dala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja Ruske federacije – reda
Prijateljstva državljanoma Republike Slovenije dr. Andreju Fištravcu in Janezu Ujčiču ter ga
posredovala Uradu predsednika Republike Slovenije.
Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji je dne 8.8.2014 Ministrstvu za zunanje
zadeve RS sporočilo, da namerava v primeru soglasja slovenske strani ruska stran z državnim
odlikovanjem Ruske federacije – redom Prijateljstva odlikovati državljana Republike Slovenije
dr. Andreja Fištravca ter državljana Republike Slovenije Janeza Ujčiča.
Dr. Andrej Fištravec, rojen 18.01.1957, je župan Mestne občine Maribor, Janez Ujčič, rojen
24.02.1945, pa je član Mestnega sveta Maribor. Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki
Sloveniji je v omenjeni noti obrazložilo, da ju namerava odlikovati zaradi njunega pomembnega
prispevka k ohranjanju in razvoju ruske kulture v tujini ter pomoči pri izvajanju meddržavnih
kulturnih izmenjav in ustanovitve Muzeja nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetnike v
Mariboru.
Vir: MZZ
Vlada ministra Koprivnikarja imenovala za podpredsednika Vlade Republike Slovenije
Vlada RS je na današnji seji imenovala Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo, za
podpredsednika Vlade Republike Slovenije. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika
vlade, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri
vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave.
Vir: KPV
Vlada imenovala generalnega direktorja Direktorata za investicije v MIZŠ
Vlada RS je na današnji seji za generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), imenovala Iztoka Žigona, za mandatno dobo petih
let, z nastopom 13. decembra 2014, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Iztok Žigon trenutno opravlja funkcijo v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije.
Vir: MIZŠ
Vlada imenovala direktorico JGZ Protokolarne storitve
Vlada RS je na današnji seji odločila, da se mag. Špela Munih Stanič z dnem 15. 12. 2014
imenuje za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike
Slovenije.
Upravni odbor JGZ Brdo je 10. 12. 2014 na 17. redni seji sprejel sklep, s katerim je na podlagi
javnega razpisa kot najustreznejšega kandidata za direktorja Javnega gospodarskega zavoda
Protokolarne storitve Republike Slovenije izbral mag. Špelo Munih Stanič in jo predlagal Vladi
Republike Slovenije, kot ustanoviteljici, da jo imenuje za direktorico.
Vir: GSV

Vlada imenovala direktorico in člane sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Vlada RS je na današnji redni seji imenovala mag. Mojco Majič za direktorico Agencije za javni
nadzor nad revidiranjem, za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovana
bo z delom pričela s 1. 1. 2015.
Pri izbiri kandidatke sta bili uporabljeni metodi pregleda dokumentacije in intervju, izdelana pa
sta bila tudi dva sklopa vprašanj. Tako je natečajna komisija 14. 11. 2014 opravila razgovor s
kandidatko, ki je izpolnjevala razpisne pogoje.
Na podlagi proučene dokumentacije in dokazil ter razgovora je natečajna komisija podala
svojo strokovno odločitev po posameznih sklopih in sprejela končno oceno o primernosti
kandidatke za položaj direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Iz poročila
natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za javni nadzor
nad revidiranjem izhaja, da se je za položaj direktorja Agencije za javni nadzor nad
revidiranjem kot strokovno usposobljeno in primerno izkazala mag. Mojca Majič.
Na podlagi poročila natečajne komisije je minister za finance vladi predlagal, da imenuje na
položaj direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, za dobo šestih let z možnostjo
ponovnega imenovanja z dnem 1. 1. 2015 mag. Mojco Majič, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Vlada je v strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s 24. 12. 2014 za obdobje
šestih (6) let imenovala naslednje člane:
•
Anka Čadež, na predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev,
•
Sergej Simoniti, na predlog Agencije za zavarovalni nadzor,
•
Tamara Jerman, na predlog Slovenskega inštituta za revizijo,
•
Darja Trček, na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
•
mag. Miranda Groff Ferjančič, na predlog Ministrstva za finance,
•
doc. dr. Barbara Mörec, na predlog Univerze v Ljubljani.
Vir: MF
Vlada je imenovala direktorja Zavoda za gozdove Slovenije
Vlada RS je imenovala Damjana Oražma za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije za dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za
delovno mesto direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Natečajna komisija, ki jo je imenoval
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s kandidati, ki so se prijavili na razpis in so
izpolnjevali razpisne pogoje opravila razgovore. Na podlagi oddanih vlog in opravljenih
razgovorov s kandidati je komisija ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenila in
predlagala primerne kandidate. Damjan Oražem je univ. dipl. inž. gozdarstva, ima ustrezna
znanja in izkušnje ter izpolnjuje ostale predpisane pogoje za imenovanje za direktorja.
Vir: MKGP
Vlada o Poročilu o uresničevanju določil sklenjenih pogodb o brezplačnih odsvojitvah
nepremičnega premoženja države
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom o uresničevanju določil sklenjenih
pogodb o brezplačnih odsvojitvah nepremičnega premoženja države.
Vlada je novembra 2013 naložila nekaterim ministrstvom, da do 15.9.2014 Ministrstvu za
pravosodje posredujejo poročila o uresničevanju določil sklenjenih pogodb o brezplačnem
prenosu lastninske pravice, s katerimi je RS brezplačno odsvojila nepremično premoženje v
korist različnih samoupravnih lokalnih skupnostih.

Ministrstvo za pravosodje je bilo skladno s sklepom dolžno pripraviti skupno poročilo in ga
predložiti vladi do 1.10.2014. Predlagano »Poročilo o uresničevanju določil sklenjenih pogodb
o brezplačnih odsvojitvah nepremičnega premoženja države«, ki je posredovano vladi v
seznanitev predstavlja skupno poročilo ministrstev za pogodbe. Z uveljavitvijo Sprememb in
dopolnitev Zakona o Vladi Republike Slovenije je delovno področje sistemskega urejanja
ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti prešlo na Ministrstvo za javno
upravo, ki pripravilo omenjeno poročilo.
Vir: MJU

