Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 26 30
F: +386 1 251 23 12
E: gp.ukom@gov.si
www.ukom.gov.si

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 13. februar 2014

45. REDNA SEJA VLADE RS
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o prevzemih
Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o
prevzemih, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.
Cilj tega predloga zakona je sistemsko enakopravna obravnava vseh oseb po ZPre-1 pri
oblikovanju učinkovitih nadzornih in postopkovnih mehanizmov za sankcioniranje kršiteljev.
Predlagane dopolnitve ZPre-1 ostajajo znotraj veljavne zasnove prevzemne zakonodaje in ne
spreminjajo temeljnih načel prevzemne zakonodaje.
Predlog zakona dopolnjuje splošno prevzemno ureditev, na podlagi katere si lahko nezakoniti
prevzemnik med drugim povrne glasovalne pravice, če prevzemnega praga ali dodatnega
prevzemnega praga ne presega več.
Vir: MGRT

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih
Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
voznikih in ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku.
S predlaganim zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata določbi Direktive,
vezani na vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za čezmejno izmenjavo podatkov o
vozniških dovoljenjih ter Priloga Direktive, ki je vezana na vpis kode pri opravljanju praktičnega
dela vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom. Implementacija določb
je bila predvidena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je Vlada
RS sprejela na 52. redni seji dne 28.2.2013 in glede katerega je Državni zbor RS, po končani
splošni razpravi na 12. seji 28. marca 2013, sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo
obravnavo, s čimer je bil postopek o predlogu zakona tudi končan.
Zaradi že odprtega postopka proti Republiki Sloveniji, glede zamude pri vključitvi in uporabi
omrežja za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih, je potrebno predlog zakona
sprejeti do konca marca 2014.
S tem predlogom zakona se določajo tudi globe za prekrške za pravno osebo, samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik
opravlja prevoz blaga brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter globe za prekrške za pravno
osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter
odgovorne osebe navedenih oseb.
Vir: MzIP

Vlada sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za uspešno Slovenijo
Vlada RS je na današnji seji sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za
uspešno Slovenijo in jih posreduje socialnim partnerjem.
Slovenija se je v času krize soočila z enim najvišjih padcev gospodarske aktivnosti med
državami EU, zato socialni sporazum opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev,
sindikatov in Vlade RS za izvajanje aktivnosti v letih 2014 in 2015, ki bodo izboljšale dejavnike
konkurenčnosti in dviga produktivnosti gospodarstva ter izboljšale možnosti izhoda Slovenije iz
krize.
Cilji socialnega sporazuma je:
• Nov razvojni zagon temelječ na znanju in inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta,
višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj v gospodarstvu in v javnem sektorju.
• Priprava in izvedba potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega
sektorja.
• Zmanjšanje finančnih in normativnih obremenitev gospodarstva s povečanjem njegove
izvozne konkurenčnosti v tržnih nišah na globalnih trgih.
• Uvedba aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, ki se kaže v korupciji,
neupravičenem bogatenju posameznikov, posameznic in vedno večji neenakosti,
načrtnem uničevanju podjetij, prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju plačevanja
davkov in prispevkov za socialno varnost ter nespoštovanju zakonov in predpisov.
• Doseganje visoke ravni ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema
socialnega in zdravstvenega varstva.
• Razvijanje ekonomske demokracije.
Ključni cilji ekonomske politike države:
• Postopna javnofinančna konsolidacija z uveljavljanjem ukrepov za vzdržnost
javnofinančnih izdatkov in sprejem izvedbenih ukrepov za uveljavitev fiskalnega pravila za
celoten sektor države.
• Sanacija bančnega sistema,
• Učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti in smiselna privatizacija.
• Razdolževanje podjetij.
Le razvojno naravnana in gospodarsko uspešna Slovenija bo lahko zagotavljala blaginjo
prebivalstva in kakovostno raven socialne države.
Vir: MDDSZ

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
Vlada RS je izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 in jo bo objavila
v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve Uredbe preneha veljati sklep Vlade RS številka 1100037/2013/6 z dne 20.6.2013, razen 4. in 9. točke.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) določa,
da vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
način spremljanja njihovega izvajanja v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja
kadrovskega načrta. Kadrovske načrte morajo posredni uporabniki proračuna sprejeti ob
sprejetju programa dela in finančnega načrta. Za dosego cilja zmanjšanja skupnega števila
zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz pristojnosti posameznega neposrednega
uporabnika proračuna države morajo predstojniki neposrednega uporabnika proračuna države
posrednim uporabnikom posredovati izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov na način, da se
bo skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz pristojnosti neposrednega
uporabnika proračuna države v obdobju januar 2014 – januar 2015 znižalo za 1 %. V zvezi s
tem morajo določiti odstotek dovoljenega števila oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan
1. januarja naslednjega leta glede na stanje števila zaposlenih na dan 1. januarja tekočega

leta. Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna bo moral določiti dovoljeno število
zaposlenih na način, da se bo skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna
iz njegove pristojnosti zmanjšalo za 1%, tudi za zaposlene, katerih plače se financirajo iz
sredstev Evropske unije, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za
opravljanje javne službe, sredstev za financiranje javnih del in namenskih sredstev, iz katerih
se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih (mladih raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter zaposlenih pri raziskovalnih projektih).
Posredni uporabniki proračuna spremljajo realizacijo kadrovskega načrta in neposrednemu
proračunskemu uporabniku, ki jim je posredoval izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov,
najkasneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na dan prvega aprila,
prvega julija, prvega oktobra in prvega januarja. Predstojniki uprave lokalne skupnosti
najkasneje do konca meseca, v katerem so prejeli posamezno poročilo, prejeto poročilo
posredujejo resorno pristojnemu ministrstvu. Ministrstva na podlagi prejetih poročil pripravijo
letno poročilo in ga najkasneje 31. januarja posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki
vladi najkasneje do 28. februarja posreduje v obravnavo skupno poročilo o realizaciji
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.
Vir: MNZ

Vlada o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih
za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem
listu RS.
Zakon o državni upravi (ZDU) določa, da so uporabniki proračuna dolžni posredovati podatke
o višini izplačanih sredstev za regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno
pomoč, odpravnino ob upokojitvi in terenski dodatek Agenciji RS za javno pravne evidence in
storitve (AJPES) v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v
javnem sektorju.
Predlagana uredba predpisuje obvezno poročanje vseh posrednih in neposrednih
proračunskih uporabnikov o drugih prejemkih kot so npr. prevoz, prehrana, solidarnostne
pomoči, jubilejne nagrade, o katerih se doslej ob poročanju o plači ni poročalo. Glavni namen
spremembe uredbe je spremljanje in ugotavljanje tovrstnih izdatkov za celoten javni sektor.
Vir: MNZ

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi
bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas
zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto
2014.
Spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je bil sprejet na
decembrski seji Državnega zbora, med instrumenti za izboljšanje položaja samozaposlenih na
področju kulture, poleg kulturnih žepnin in izvajanja računovodstva za samozaposlene z
nižjimi dohodki, uvaja nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni z dnevnim
nadomestilom za bolniško odsotnost, ki traja najmanj 31 delovnih dni. Z navedenimi ukrepi se
skuša omiliti slab ekonomski položaj samozaposlenih v kulturi in njihov položaj približati
položaju zaposlenih v kulturi.

Uredba določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj
31 delovnih dni. Samozaposleni v kulturi lahko prejme dnevno nadomestilo za delovne dni do
vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejme največ za enkratno zadržanost
od dela zaradi bolezni v posameznem letu. Dnevno nadomestilo v višini 20,00 evrov dodeli
ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi vloge samozaposlenega v kulturi, ki jo poda
najkasneje 90. dan po nastopu zadržanosti od dela.
Uredba bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Vir: MNZ

Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preureditev
železniške postaje Pragersko.
Postaja Pragersko predstavlja prometno vozlišče, namenjeno za tovorni in potniški promet v
notranjem in mednarodnem prometu. Obstoječa postaja Pragersko je zastarela in potrebuje
posodobitev. Postaja Pragersko obsega poleg samega postajnega poslopja in peronov tudi
tirne naprave (prevozni tiri, tiri za odpravo in sestavo vlakov, tiri za zbiranje tovora, tiri za
deponiranje vagonov itn). Peroni pred postajnim poslopjem so nivojski in nepokriti ter med
seboj povezani z nivojskimi prehodi.
Posodobitev postaje je potrebna tudi zaradi zagotavljanja ustreznega priključevanja na
načrtovano modernizacijo železniške proge Pragersko–Ormož–Hodoš.
Z državnim prostorskim načrtom se načrtuje rekonstrukcija obstoječe postaje Pragersko z
dograditvijo peronov in štirih dodatnih tirov, ki se navežejo na obstoječo progo na severni
strani ca v km 573+831, na južni strani ca v 574+500 in na vzhodni strani v km 1+745, na
mestu, kjer se zaključuje območje že sprejetega državnega prostorskega načrta za
elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš. Na zahodnem delu
območja postaje predstavlja ozko grlo tudi nivojski prehod lokalne ceste (Ptujska cesta), zato
je poleg preureditve postaje na predlog Občine Slovenska Bistrica, v pripravo državnega
prostorskega načrta vključena tudi ureditev izvennivojskega križanja lokalne ceste (Ptujska
cesta) z železniško progo Pragersko–Ormož, vključno s potrebnimi preureditvami obstoječih
(dostopnih) cest ter ureditev, izvennivojskega križanja na poljski poti.
Posodobitev postaje je potrebna tudi zaradi zagotavljanja ustreznega priključevanja na
načrtovano modernizacijo železniške proge Pragersko–Ormož–Hodoš.
Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov
se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega
dovoljenja.
Vir: MzIP

Vlada izdala Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnostih
na kmetiji
Vlada RS je izdala Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.
Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006), je Geodetska
uprava RS z 31. 12. 2013 iz zemljiškega katastra po uradni dolžnosti izbrisala podatke o vrstah
rabe zemljišč in o katastrskih kulturah ter katastrskih razredih.

5. člen Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 61/2005 in 45/2008-Zkme-1) je s tem postal neizvedljiv in posledično
upravne enote niso mogle izdajati dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zato pripravilo novo uredbo, ki daje upravnim enotam
pravno podlago za izdajo dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Na MKO je že pripravljen tudi predlog nove Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki bo
celostno uredila področje dopolnilnih dejavnosti.
Vir: MKO

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi
suše v letu 2013
Vlada RS se je na današnji seji, 13. februarja, seznanila s končno oceno neposredne škode v
tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013, ki je prizadela 185.465,32 ha površine in
znaša 106.152.002,81 evra ter jo je 1. decembra 2013 verificirala Državna komisija za
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega
proračuna za leto 2013 (2.425.104,17 evra) in je tako dosežen limit za pomoč skladno z
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Vlada RS je s sklepom naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da glede na ocenjeno
neposredno škodo zaradi suše v letu 2013 v tekoči kmetijski proizvodnji pripravi program za
odpravo posledic škode. Prav tako je naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v roku 6
mesecev dopolni Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na
sušo z vidika primernosti gojenja posameznih kultur za posamezne tipe tal ter pripravi načrt
ukrepov za razvoj namakanja v okviru Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah
razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.
Uprava RS za zaščito in reševanje bo dokumentacijo o oceni škode v tekoči kmetijski
proizvodnji zaradi suše v letu 2013 zapisniško predala Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
Ob tem je Vlada RS potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi suše v letu 2013, ki so jo
opravile občinske komisije ter Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni višini 51.484 evrov,
ki jo bodo krili iz tekoče proračunske rezerve.
Vir: MO

Spremembe in dopolnitve Načrta upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v
teritorialnih vodah Slovenije
Vlada RS je sprejela Spremembe in dopolnitve Načrta upravljanja z morskim gospodarskim
ribištvom v teritorialnih vodah Republike Slovenije, s katerimi se spreminja in dopolnjuje
predhodno sprejeti Načrt upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah
Republike Slovenije. Vlada RS je tudi potrdila čistopis Načrta upravljanja.
Načrt upravljanja je Vlada RS predhodno sprejela na 7. redni seji, 25. aprila 2013 (sklep Vlade
številka 34200-3/2013/4). Predlagane spremembe in dopolnitve že sprejetega dokumenta se
vnašajo na zahtevo Evropske Komisije in ne spreminjajo bistveno vsebine že sprejetega
Načrta upravljanja, saj se vanj dodatno vnaša le nekaj zavez glede nadzora, spremljanja in
poročanja, poleg tega pa je vnesenih še nekaj redakcijskih popravkov.
Zadnje spremembe in dopolnitve, ki so vnesene v Načrt upravljanja so podane na zahtevo
Evropske komisije v končnih usklajevanjih tega dokumenta in se nanašajo zgolj na dve zahtevi
Slovenije za odstopanja: da se ji dovoli uporabljati pridnene vlečne mreže v pasu 1,5-3 milj od

obale ter da lahko uporablja zaporne plavarice za ribolov cipljev katerih padec v globino je
večji od tega,kot je ta predpisan v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006.
Vir: MKO

Vlada sprejela spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Vlada RS je na današnji seji sprejela spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leti 2013 in 2014.
Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (načrt APZ) je izvedbeni dokument,
pripravljen na podlagi smernic za izvajanje ukrepov APZ za proračunsko obdobje, ki ga na
predlog ministra, pristojnega za delo, sprejme vlada. Predlog spremembe načrta APZ za leti
2013 in 2014 je pripravljen na podlagi spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014
in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti v okviru petih
ukrepov APZ (usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev
delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest, spodbujanje
samozaposlovanja).
Glede na sprejete spremembe proračuna bo v okviru spremembe načrta APZ za leti 2013 in
2014 za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 198.747.079 evrov, od tega 81,4 milijona
evrov iz integralnega proračuna in 117,3 milijona evrov iz sredstev Evropskega socialnega
sklada. V primerjavi s prejšnjim načrtom APZ 2013-2014 se sredstva namenjena izvajanju
programov APZ v letu 2014 povečujejo, in sicer v skladu s spremembami proračuna RS za leto
2014 v višini 44,3 milijona evrov.
Vir: MDDSZ

Potrditev najustreznejše rešitve za državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih
plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom najustreznejše rešitve za rekonstrukcijo
prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34. Vlada RS je kot najustreznejšo rešitev za
rekonstrukcijo prenosnih plinovodov potrdila rešitev po obstoječem koridorju, na območju
akumulacije Vogršček pa po trasi obstoječega koridorja in južno od le-tega, po grebenu
Rafotišča.
Pri nadaljnjem načrtovanju prostorske ureditve je treba upoštevati:
• pogoje gradnje v območjih omejitev pri prečkanjih infrastrukturnih omrežij in
vodotokov, prečkanja preko ploskovnih pojavov v prostoru (zamočvirjena, poplavna,
nestabilna,… območja) in v območjih varovanja narave,
• omilitvene in zaščitne ukrepe v času gradnje in v času obratovanja, ki bodo podani v
okoljskem poročilu in
• predvidene ukrepe spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana.
Vir: MzIP

Prenehanje obveznega varovanja v Steklarni Hrastnik
Vlada RS je danes na redni seji sklenila, da Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo
steklenih izdelkov, d. o. o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, preneha z obveznim
organiziranjem varovanja.
Steklarna Hrastnik, d. o. o., je bila po Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja
razvrščena v skupino zavezancev, ki so dolžni organizirati varovanje v skladu z Zakonom o
zasebnem varovanju. Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z novo Uredbo

o obveznem organiziranju varovanja, ki v določa način in pogoje prenehanja obveznosti
organiziranja varovanja.
Steklarna Hrastnik je pristojnemu Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podala
vlogo in obrazložila prenehanje obstoja posebnega varnostnega razloga za obvezno
organiziranje varovanja. Leta 2008, v času izdaje prve Uredbe o obveznem organiziranju
službe varovanja, so v Steklarni Hrastnik pri pripravi steklarske zmesi uporabljali arzen in
njegove spojine, kasneje pa so tehnologijo priprave spremenili in sedaj uporabljajo alternativne
snovi. Zato jih je Ministrstvo za zdravje razvrstilo, skladno z oddano vlogo po Uredbi o
preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic med manjše vire tveganja.
Vir: MGRT

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS in Skupnosti občin Slovenije za
oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS in Skupnosti
občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine.
146. člen Ustave RS določa, da država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za
uresničevanje svojih nalog z davki in drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega
premoženja. 147. člen Ustave RS določa, da država z zakonom predpisuje davke, carine in
druge dajatve. Davki predstavljajo pretežni del javnofinančnih virov, s katerimi država in občine
zadovoljuje javne potrebe. S predpisovanjem davkov, ki predstavljajo pretežni del
javnofinančnih virov, država ne le zagotavlja prihodke pač pa tudi izvaja ekonomsko politiko in
s tem vpliva na dinamiko in strukturo gospodarske rasti, monetarno stabilnost idr.
Zakon o davku na nepremičnine je bil sprejet na podlagi ekonomskih ocen stanja v Sloveniji, ki
so za zagotovitev in vzpostavitev finančnih in gospodarskih razmer zahtevale sprejetje
ustreznih ukrepov tudi na področju premoženjskih davkov.
Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil
zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim
razmeram. Z ZDavNepr se uvaja nov sistem davka na nepremičnine, s katerim se nadomešča
dosedanja obdavčitev nepremičnin, to je nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbino
za vzdrževanje gozdnih cest in davka na nepremično premoženje večje vrednosti, urejeno v
številnih predpisih (Zakonu o davkih občanov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o gozdovih, Zakon o davčnem postopku, Zakon za uravnoteženje javnih
financ in Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014).
Cilji sistemskega zakona, ki ureja obdavčevanje nepremičnin, so:
• nadomestiti obstoječi neenotni sistem dajatev, vezanih na posedovanje nepremičnine
z enotnim davkom na nepremičnine;
• posodobiti sistem s poenotenim načinom določanja posplošene tržne vrednosti
nepremičnine kot davčne osnove;
• povečati sprejemljivost in pravičnost obdavčitve z razširitvijo davčne obveznosti na vse
vrste nepremičnin;
• administrativno poenostaviti sistem odmere davka na nepremičnine z vezavo odmere
na enovito evidenco – register nepremičnin;
• ohraniti občinam vsaj sedanji obseg prihodkov iz tega vira;
• kratkoročno doseči cilje javnofinančne konsolidacije s povečanjem pomena davka na
premoženja v strukturi javnofinančnih prihodkov;
• del prihodka nameniti integralnemu proračunu države in s tem del prihodka iz tega
naslova nameniti zagotavljanju virov za financiranje splošnih javnih koristi, ne le koristi
lokalne skupnosti.
S sprejemom zakona se tako dosega javna korist, ki je sprejem tega zakona tudi zahtevala.
Javna korist ali javni interes kot sinonim javne koristi, je splošna družbena korist oziroma korist

celotne družbene skupnosti. Javna korist ima pri uveljavljanju prednost pred vsemi drugimi
posameznimi koristmi, ki se lahko uveljavijo, če so skladne z javnim interesom.
Vlada ugotavlja, da ni nobenega dvoma, da je institut obdavčenja nepremičnin v skladu s 146.
členom Ustave RS legitimen instrument za pridobivanje sredstev za uresničevanje nalog
države in lokalnih skupnosti, ki se izvajajo v javno korist.
Vlada RS meni, da sta zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije in Skupnosti občin
Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine neutemeljeni in zato predlaga
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da ju zavrne, poleg tega pa ocenjuje, da ni
utemeljenega razloga za začasno zadržanje izvajanja zakona ali zadržanje izvajanja njegovih
posameznih členov, zato predlaga Ustavnemu sodišču RS, da ne zadrži izvajanja zakona in da
presodi, da so vsi oporekani členi skladni z ustavo, kar vlada v svojem mnenju podrobneje
pojasni.
Vir: MF

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje
neizpolnjevanja ustavnega zakona o fiskalnem pravilu

mag.

Branka

Grimsa

glede

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Branka
Grimsa glede neizpolnjevanja ustavnega zakona o fiskalnem pravilu.
Poslanec, mag. Branko Grims, je Vlado RS zaprosil za odgovore, ali bo in kdaj bo začela
spoštovati ustavni red ter predlagala zakon o fiskalnem pravilu in ali bo vlada sprejela
odgovornost za neustavno stanje in nadaljnji gospodarski polom, ki ga je povzročila s svojim
napačnim ravnanjem in nedelom in odstopila.
Uvodoma je potrebno pojasniti, da terja priprava Zakona o fiskalnem pravilu in določitev pravil
največjo možno mero previdnosti, različne javnofinančne projekcije, pri tem pa mora upoštevati
tudi najnovejše makroekonomske napovedi za srednjeročno obdobje. Vlada namreč ne želi s
hitenjem pri pripravi navedenega zakona povzročiti dodatnih negativnih posledic na rast ali
druge makroekonomske kazalce in s tem onemogočiti izvajanje fiskalnega pravila v praksi.
Navedena previdnost je še toliko bolj pomembna, če upoštevamo razpoložljive izračune od
leta 2000 dalje. Po navedenih izračunih Slovenija ni uspela doseči cilja izravnanega
strukturnega primanjkljaja niti v letih največje gospodarske konjukture.
Zakon o fiskalnem pravilu vlada pripravlja in ga usklajuje z različnimi ekonomskimi strokovnjaki
in načrtuje, da ga bo v prihodnjih tednih tudi predložila v obravnavo Državnemu zboru RS.
Čeprav vlada besedila oziroma vsebine Zakona o fiskalnem pravilu še ni dokončno določila, pa
to nima vpliva na proračunsko politiko oziroma to ne pomeni, da vlada brez izvedbenega
zakona »razsipno troši«. Vladna politika v največji meri izhaja in upošteva makroekonomske
usmeritve. Pri tem skuša najti rešitve, ki bodo srednjeročno zagotavljale makroekonomsko
stabilnost in ravnovesje tako, da se uravnavajo ekonomski ukrepi z institucionalnimi
spremembami, pri tem pa upošteva tudi nujne strukturne premike. Takšna opredelitev je
skladna z usmeritvami v širšem EU okolju, saj je ekonomska politika usmerjena v ustvarjanje
pogojev za ponovno rast in ustvarjanje novih delovnih mest.
Tudi trditve, da ta vlada ustvarja pogoje za gospodarski polom ne držijo. Vlada je namreč že
pri načrtovanju proračunov za leti 2014 in 2015 in spremljajočih ukrepih sledila cilju
zagotavljanja ravnotežja med še sprejemljivimi pogoji za normalno delovanje gospodarstva in
zagotavljanju dosežene ravni javnih storitev. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v danem
trenutku in izhajajoč iz ravnanj preteklih vlad pretežni del proračunskih sredstev državnega
proračuna fiksen. To pa pomeni tudi, da ni mogoče bistveno spremeniti strukture in kakovosti
javnih storitev, ki jih je država dolžna zagotavljati, razen s hitrimi in radikalnim reformami in
brez dogovorov s socialnimi partnerji. Ker vlada tovrstnim ukrepom ni naklonjena, je s
konstruktivnimi dogovori implementirala take rešitve, ki omogočajo in bodo omogočile

konkurenčno poslovanje in ohranjanje socialne države. Ukrepi za okrevanje gospodarstva so
predstavljeni na spletni strani Vlade RS, v nadaljevanju pa podajamo zgolj nekatere:
• Zagotavljanje dostopa do virov financiranja gospodarstva
• Reševanje podjetij v težavah
• Znižanje prispevka za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
• Aktivna politika izvajanja tujih neposrednih investicij
• Pospeševanje črpanja sredstev evropske kohezijske politike
• Spodbude za ekološko učinkovita podjetja in proizvode
Glede na vse navedeno in tudi glede na uspehe v preteklem letu, Vlada RS meni, da razlogi za
odstop vlade niso podani.
Vir: MF

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z 2. januarjem
kot prostim dnevom
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko pobudo Braneta Golubovića
v zvezi z 2. januarjem kot prostim dnevom.
Poslanec Brane Golubović je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko pobudo v
zvezi z 2. januarjem, kot dela prostim dnevom oziroma koliko 2. januar kot delovni dan vpliva
na produktivnost in posledično na BDP. Poslanec navaja: »2. januar je bil kot dela prost dan
ukinjen leta 2012 s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Kot glavni razlogi
za ukinitev prostega dneva so bili navedeni ekonomski razlogi, predvsem večja produktivnost
ter zmanjšanje proračunskih stroškov in stroškov delodajalcev ter, da bomo s tem dosegli višji
BDP. Kot dodatni argument pa, da v večini evropskih držav 2. januarja ni prost dan.
Ob ukinitvi je Gospodarska zbornica Slovenije - ki je podprla predlog o manjšem številu
prazničnih dni, saj naj bi en plačan praznik manj pomenil en produktiven dan več, to naj bi
pozitivno vplivalo na ustvarjeno dodano vrednost in s tem na produktivnost v obliki dodane
vrednosti na zaposlenega, - navedla,da bo »prihranka« za blizu 35 milijonov evrov, a uradnih
podatkov ni. Ocena je,da se je na delovni dan 2. 1. 2013, v javni upravi privarčevalo približno
170.000 evrov. A uradnih podatkov, ki imajo za seboj argumentirane številke za javni in
zasebni sektor, ni na voljo«.
Poslanec Vlado RS poziva, da se zaradi neobstoja uradnih podatkov o »prihrankih« ukinitve 2.
januarja kot dela prostega dne v zasebnem in javnem sektorju izdela izračune, kako vpliva 2.
januar kot delovni dan na produktivnost in posledično na BDP oziroma kaj bi pomenilo, če bi 2.
januar od leta 2015 ponovno postal dela prost dan.
Uvodno je potrebno pojasniti, da je ukrep zmanjševanja števila prostih dni sprejela Vlada RS v
okviru varčevalnih ukrepov in tudi Državni zbor RS s sprejemom Zakona o uravnoteženju
javnih financ – ZUJF, s čimer se je spremenil Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS
(ZPDPD).
Posledice, ki izhajajo iz zmanjšanega števila prazničnih dni se med dejavnostmi razlikujejo, saj
so v precejšnji meri odvisne ravno od narave dejavnosti. V proizvodnih in storitvenih
dejavnostih večje število delovnih dni praviloma pomeni večji obseg opravljenega dela, t.j. večji
obseg realizirane proizvodnje oziroma storitev, kar pomeni tudi večjo dodano vrednost in višjo
gospodarsko rast.
Ukrep povečanja števila prostih dni je pomemben predvsem z vidika, da se z obstoječimi
produkcijskimi faktorji zmanjša produktivnost v gospodarstvu. Na podlagi že znanih analiz je
bilo ugotovljeno, da se z dodatnim prostim dnevom v Sloveniji zmanjša produktivnost za
0,45%, ob upoštevanju dejstva, da imamo dodaten prosti dan (torej namesto 221 delamo 220
dni). Sicer pa je težko izvesti celoviti izračun, saj na produktivnost dela vpliva več dejavnikov.
Podatki Statističnega urada RS za zadnjih nekaj let kažejo, da v povprečju vsak delovni dan

poveča/zmanjša rast BDP za 0,1 odstotne točke (35 milijonov evrov). Vpliv prostega dne velja
le ob predpostavki, da so vsi preostali pogoji, ki določajo rast BDP, enaki v obeh letih. Kot že
omenjeno pa velja, da je razlika v rasti BDP odvisna tudi od številnih drugih dejavnikov, ne
samo od števila prostih dni.
Konkretneje je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v času ukinitve 2. januarja kot
dela prostega dne proučilo področje turizma in preverilo na Turistično-gostinski zbornici
Slovenije in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, od koder so prejeli odgovor, da tovrstna
analiza še ni bila opravljena in da s temi podatki še ne razpolagajo. Na Turistično gostinski
zbornici Slovenije so ocenili, da je učinek zmanjšanja števila dela prostih dni negativen
sorazmerno deležu turističnega obiska domačih gostov na dela prost dan. Ocenili so tudi, da
se produktivnost v gostinstvu in turizmu zaradi tega ni zvišala, kajti zaposleni v gostinstvu in
turizmu običajno delajo tudi ob nedeljah in praznikih, medtem ko je strošek dela za delodajalca
nekoliko nižji, saj ni potrebno izplačati višjih plač za delo na praznični dan.
Z vidika Ministrstva za notranje zadeve je na osnovi podatkov iz informacijskega sistema za
posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – ISPAP o izplačanih plačah
zaposlenih v javnem sektorju za mesec januar 2012 in januar 2013 razvidno, da je 10% vseh
zaposlenih v javnem sektorju (približno 16.000), ki so v mesecu januarju prejeli izplačila za
delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, in sicer:
1. za leto 2012 v višini 2.003.700 EUR zaradi:
• izplačila dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan v višini
1.072.282 EUR,
• izplačila vrednosti dela preko polnega delovnega časa za delo na dan, ki je z zakonom
določen kot dela prost dan (delo preko polnega delovnega časa in dežurstvo preko
polnega delovnega časa) višini 872.698 EUR.
V zgornjo številko je vključen tudi strošek izplačila regresa za prehrano za en dan, ki za 16.000
zaposlenih znaša 58.720 EUR.
2. za leto 2013 v višini 1.127.420 EUR zaradi:
• izplačila dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan v višini
714.000 EUR,
• izplačila vrednosti dela preko polnega delovnega časa za delo na dan, ki je z zakonom
določen kot dela prost dan (delo preko polnega delovnega časa in dežurstvo preko
polnega delovnega časa) višini 354.700 EUR.
V zgornjo številko je vključen tudi strošek izplačila regresa za prehrano za en dan, ki za 16.000
zaposlenih znaša 58.720 EUR.
Če bi 2. januar postal dela prost dan, na Ministrstvu za notranje zadeve ocenjujejo, da bi
znašal prihranek stroškov zaradi neizplačila regresa za prehrano za vse zaposlene v javnem
sektorju v višini 611.414 EUR (učinek za vse zaposlene v javnem sektorju) oziroma 552.694
EUR, če izvzamemo strošek regresa za prehrano za 16.000 zaposlenih, ki bi delali, kljub
dejstvu, da bi 2. januar ponovno postal dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
V navedeni primerjavi pa bi bilo potrebno upoštevati tudi podatke o stroških prevoza
zaposlenih na delo in z dela, ki se sicer ne poročajo v ISPAP, imajo pa pomemben vpliv na
višino finančnega učinka v tej zvezi.
Primerljivi tovrstni podatki za zasebni sektor niso na voljo.
Vir: MF

Poslansko vprašanje – uspešnost projekta eZdravje
Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo odgovora na pisno poslansko vprašanje
poslanke Alenke Jeraj, v zvezi z ugotavljanjem uspešnosti projekta eZdravje glede na

Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije in ga posreduje Državnemu
zboru RS.
Poslanka Državnega zbora Alenka Jeraj je v skladu s 240. in 248. členom Poslovnika
Državnega zbora RS na Vlado RS naslovila poslansko vprašanje v zvezi z ugotavljanjem
uspešnosti projekta eZdravje, glede na Revizijsko poročilo Računskega Sodišča RS.
Ministrstvo za zdravje pripravlja odzivno poročilo, v katerem bodo upoštevane tudi zahteve
Računskega sodišča Republike Slovenije iz 5. točke omenjenega revizijskega poročila. Rok za
pripravo odzivnega poročila se izteče 20. marca 2014. Strokovne službe ministrstva bodo tako
do 20. februarja 2014 pripravile osnutek odzivnega poročila, ki bo predstavljeno vodstvu
ministrstva. Osnutek bo vseboval potrebne popravljalne ukrepe in načrt aktivnosti za
dokončanje obstoječega oziroma pripravo novega predloga sprememb Zakona o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva in za njegovo posredovanje v obravnavo na Vlado
Republike Slovenije. Poročilo bo obravnavalo tudi postopke ugotavljanja odgovornosti
posameznikov, ki so ali še sodelujejo pri projektu eZdravje.
Vir: MZ

Vlada za ratifikacijo sporazuma z Iranom o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Vlada RS je na 45. seji določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom in ga
predlaga Državnemu zboru RS v ratifikacijo.
Sporazum s protokolom, ki je bil v Teheranu podpisan 20. septembra 2011, odpravlja davčne
ovire pri trgovanju in investiranju med državami ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Sporazum
prek različnih mehanizmov omogoča odpravo dvojnega obdavčevanja, povečuje varnost
davčnih zavezancev, preprečuje davčne utaje in davčno diskriminacijo ter omogoča izmenjavo
informacij za davčne namene in reševanje davčnih sporov.
Vir: MZZ

Vlada podprla sprejem sklepa Sveta o podpisu Marakeške pogodbe o olajšanem
dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami
branja
Vlada RS je danes na redni seji podprla sprejem sklepa Sveta o podpisu Marakeške pogodbe
o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi
motnjami branja v imenu Evropske unije. Predlog stališča bo vlada poslala v odločanje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Marakeška pogodba je bila sprejeta 27. junija 2013 v Marakešu pod okriljem Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino ( WIPO). Marakeška pogodba je za podpis odprta eno
leto od njenega sprejema, to je do 27. junija 2014.
Z Marakeško pogodbo se po večletnih pogajanjih v okviru WIPO (2009 - 2013) vzpostavlja
mednarodni okvir, ki zagotavlja omejitve in izjeme avtorske pravice v korist slepih in
slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (upravičene osebe). Namen pogodbe je,
da se vzpostavi čezmejna izmenjava določenih objavljenih del v ustreznih dostopnih formatih
in upravičenim osebam omogoči lažji dostop do knjig in drugih pisanih del. Marakeška
pogodba ne vzpostavlja novih pravic avtorjev, ampak določa omejitve ali izjeme avtorske
pravice, ki naj jih pogodbenice določijo v svojih nacionalnih zakonodajah v korist upravičenih
oseb. To je prva mednarodna pogodba pod okriljem WIPO, ki določa omejitve in izjeme
avtorske pravice.
Vir: MGRT

Vlada za ratifikacijo sporazuma z Jerseyjem o izmenjavi informacij o davčnih zadevah
Vlada RS je na 45. seji določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami in ga
predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
Sporazum, ki je bil podpisan v Londonu 28. novembra 2013, je namenjen pospeševanju
mednarodnega sodelovanja na davčnem področju s pomočjo davčnih informacij. Določa, da
pogodbenika izmenjujeta informacije, ki so predvidoma potrebne za izvajanje domače
zakonodaje podpisnikov sporazuma, odmero, izterjavo in pobiranje davkov, ki so predmet
sporazuma ter davčne preglede. Predstavlja mednarodni standard, ki določa, kako države
učinkovito izmenjujejo davčne informacije.
Vir: MZZ

Vlada ratificirala sporazum z Indijo o oprostitvi vizumske obveznosti za diplomate
Vlada RS je na 45. seji izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike
diplomatskih potnih listov, sklenjenega dne 11 novembra 2013 v New Delhiju, in jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklenitev sporazuma o ukinitvi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov teh
dveh držav je predlagala Indija. Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije sta se s
sporazumom dogovorili, da lahko imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista vstopijo na
ozemlje druge pogodbenice, potujejo čezenj in bivajo tam brez vizuma (a) tri mesece na
ozemlju Republike Indije in (b) 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju na ozemlju
Republike Slovenije.
Vir: MZZ

Vlada se je seznanila z informacijo o seminarju "Spodbujanje kulture mediacije in
preprečevanja konfliktov v Sredozemlju"
Vlada RS se je na 45. seji Vlada Republike Slovenije seznanila z Informacijo o seminarju, ki bo
potekal 11. marca 2014 na Brdu. Seminar organizira Ministrstvo za zunanje zadeve pod
okriljem Strateškega foruma Bled.
Organizacija seminarja se umešča v širša prizadevanja mednarodne skupnosti za krepitev
mediacije kot sredstva za preprečevanje in reševanje konfliktov ter sodi v okvir uresničevanja
prioritet slovenske zunanje politike na področju preprečevanja konfliktov in mirnega reševanja
sporov ter interesa za mir in stabilnost na zahodnem Balkanu in v širšem Sredozemlju.
Seminar je tudi priložnost za nadaljevanje dosedanjih aktivnosti Slovenije na področju
spodbujanja medkulturnega dialoga in strpnosti, zavzemanja za koncept odgovornosti zaščititi
ter izpostavljanja prioritet v luči kandidature v Svet za človekove pravice (spoštovanje pravic
žensk, vloga mladih in civilne družbe, izobraževanje).
Vir: MZZ

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o
izvedbi tečaja za protiminske potapljače
Vlada RS se je na današnji seji, 13. februarja, seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu
Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za
obrambo Črne gore o izvedbi tečaja za protiminske potapljače (osnovna raven), in sicer od 10.
februarja do 30. maja 2014.

Pobudo za sodelovanje in udeležbo pripadnikov Vojske Črne gore na tečaju je Ministrstvo za
obrambo Črne gore poslalo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije s pismom 9. julija
2013. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je pobudo sprejelo in aktivnost vključilo v
načrt dvostranskega sodelovanja med ministrstvoma za leto 2014.
Namen tečaja je krepitev sodelovanja med vojaškima mornaricama obeh držav in izmenjava
strokovnega znanja. S sodelovanjem vojaških mornaric se bo povečala možnost skupnega
nastopa pri zagotavljanju mednarodne pomorske varnosti in stabilnosti, krepilo medsebojno
zaupanje ter promovirala sodelovanje in prispevek k pomorski varnosti v Jadranskem morju.
Tehnični dogovor bo podpisal kontraadmiral Renato Petrič, obrambni svetovalec na
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Podgorici.
Vir: MO

Stališče do predloga Uredbe EU glede obveznosti iztovarjanja
Vlada RS je sprejela stališče do Predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o
spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št.
1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja. Slovenija ne nasprotuje predlogu te
uredbe.
Predlog uredbe je namenjen uskladitvi nekaterih uredb z novimi obveznostmi, ki so stopile v
veljavo z reformo skupne ribiške politike.
Slovenija meni, da je v postopku obravnave predloga uredbe nujno zagotoviti, da se držav
članic in ribičev ne bo obremenilo z dodatnimi administrativnimi ali finančnimi obremenitvami,
ki bi presegale zahteve, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje EU na področju skupne ribiške
politike.
Poleg tega se bo Slovenija v pogajanjih o predlogu uredbe zavzemala za to, da se zagotovi
proporcionalnost, še posebej v povezavi z značilnostmi slovenskega ribiškega sektorja.
Vir: MKO

Stališče do predloga evropske uredbe
radioaktivnega onesnaženja živil in krme

glede

najvišjih

dovoljenih

stopnjah

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah
radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem
radiološkem izrednem dogodku. Slovenija podpira predlog te uredbe.
Predlog uredbe vzpostavlja najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja za živila, za
manj pomembna živila in za krmo, ki se lahko dajo v promet po jedrski nesreči ali v primeru
kakršnega koli drugega radiološkega izrednega dogodka, ki lahko pripelje ali je pripeljal do
znatnega radioaktivnega onesnaženja živil in krme. Revidirane najvišje dovoljene stopnje so
rezultat znanstvenega in tehničnega napredka na področju radioaktivnega onesnaženja živil in
krme. Predlog uredbe Sveta določa tudi postopke za uveljavitev najvišjih dovoljenih stopenj
radioaktivnega onesnaženja živil in krme.
Vir: MKO

Vlada imenovala generalno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se Tadeja Pušnar s 16. 5. 2014 imenuje za
generalno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ) za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Tadeja Pušnar je bila 14. 5. 2009 imenovana na položaj generalne sekretarke za dobo 5 let.
Zaradi izteka mandata generalne sekretarke 15. 5. 2014 je ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti vladi podala predlog za ponovno imenovanje Tadeje Pušnar za
generalno sekretarko na MDDSZ.
Vir: MDDSZ

Vlada razrešila mag. Matijo Vidmarja s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja
Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se s 14. 2. 2014 s položaja vršilca
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu
za pravosodje razreši mag. Matijo Vidmarja.
Mag. Matija Vidmar je podal pisno zahtevo za razrešitev s položaja vršilca dolžnosti
generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za
pravosodje. Zakon o javnih uslužbencih določa, da se uradnik iz drugega odstavka 82. člena
tega zakona, to je generalni sekretar in generalni direktor v ministrstvu, direktor organa v
sestavi in vladne službe, načelnik upravne enote in direktor uprave lokalne skupnosti, z
odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša.
Vir: MP

Vlada za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja
pravosodja v Ministrstvu za pravosodje imenovala Andrejo Lang
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se s 15. 2. 2014 za vršilko dolžnosti generalne
direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje
imenuje Andrejo Lang in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem
natečajnem postopku, vendar za največ 6 mesece.
Andreja Lang je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom
in večletnimi delovnimi izkušnjami s področja zakonodaje, ki jih je med drugim nabirala kot
vodja Oddelka za kazensko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov,
vodja Kabineta v Ministrstvu za pravosodje, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata
za zakonodajo s področja pravosodja na Ministrstvu za pravosodje, ter kot svetovalka
Ustavnega sodišča za področje kazenskega prava.
Andreja Lang je funkcijo generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja
pravosodja v Ministrstvu za pravosodje že opravljala od junija 2009 do marca 2012, od marca
2012 do konca decembra 2012 je bila imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice
Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.
Trenutno je na Ministrstvu za pravosodje zaposlena kot vodja Sektorja za kaznovalno
zakonodajo in človekove pravice.
Vir: MP

Vlada soglašala s petimi novimi zaposlitvami operaterjev v regijskih centrih za
obveščanje
Vlada RS je na današnji seji, 13. februarja, soglašala s petimi novimi zaposlitvami operaterjev
v regijskih centrih za obveščanje v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na podlagi 183. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ je zaposlovanje dovoljeno na
podlagi soglasja, ki ga mora uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve.
Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog za izdajo soglasja k petim novim zaposlitvam
operaterjev v regijskih centrih za obveščanje. Njihova zaposlitev je nujna za nemoteno
delovanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter nemoteno delovanje regijskih
centrov za obveščanje v Brežicah, Kopru, Postojni in Ljubljani pri neprekinjenem sprejemu
klicev v sili na številko 112 ter aktiviranju in usklajevanju različnih reševalnih služb. V letu 2014
se bodo upokojili trije operaterji v Ljubljani, Postojni in Brežicah. Nadomestne zaposlitve bi
realizirali s 1. septembrom 2014, novi zaposlitvi (v Brežicah in Kopru) pa po končanem
izbirnem postopku, vendar ne prej kot s 1. junijem 2014.
Nezasedenih sistemiziranih delovnih mest v centrih za obveščanje ne bo mogoče popolniti z
notranjimi premestitvami javnih uslužbencev ministrstva, zato se predlaga odobritev novih
nadomestnih zaposlitev.
Vir: MO

Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Kozjanski park
Vlada RS je v svet Javnega zavoda Kozjanski park za mandatno dobo štirih let imenuje
naslednje člane:
• mag. Nives Nared, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
• mag. Bogdana Pungartnika, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
• Danico Cerar, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• prof. Anko Aškerc, predstavnico Ministrstva za kulturo,
• Teo Pirih, predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sestavo sveta Javnega zavoda Kozjanski park podrobneje ureja Statut javnega zavoda
Kozjanski park in ga sestavlja petnajst članov, od katerih jih pet (5) imenuje Vlada RS, kot
ustanoviteljica Javnega zavoda Kozjanski park.
Vir: MKO

Sandi Knez v.d. direktorja Javne agencije za civilno letalstvo
Vlada RS je na današnji seji predčasno razrešila direktorja Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije Žiga Bruna Kotnika, in sicer na podlagi odstavka 23. člena in 24. člena
Zakona o javnih agencijah. Za vršilca dolžnosti direktorja Agencije pa je z dnem, 14. 2. 2014,
imenovala Sandija Kneza,. Sandi Knez je magister poslovnih ved, ki je svoje delovne izkušnje
pridobival v različnih podjetjih, sedaj pa se ukvarja s poslovnim načrtovanjem, tudi kot direktor
podjetja Adria Airways Letalska šola d.o.o.
Vir: MzIP

Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Instituta »Jožef Stefan«
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je imenovala tri nove člane predstavnike
ustanovitelja v Upravni odbor Instituta »Jožef Stefan«, in sicer dr. Tomaža Boha, na predlog
ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost, Alenko Avberšek, na predlog ministrstva
pristojnega za raziskovalno dejavnost, in dr. Petra Vrtačnika, na predlog ministrstva
pristojnega za gospodarstvo, za mandatno obdobje štirih let.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
posledično akti o ustanovitvi javno raziskovalnih zavodov so spremenili število članov, ki jih v
upravne odbore teh zavodov imenuje ustanovitelj. Spremembe v sestavi upravnih odborov so
realizacija določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in ki so bile vključene tudi v akte
o ustanovitvi ter statute javnih raziskovalnih zavodov. V skladu z zakonom je sestava upravnih
odborov zasnovana tripartitno (ustanovitelj, uporabniki, zaposleni) in sicer na način, da nobena
od treh strani nima večine. Na podlagi tega bodo konstituirani novi upravni odbori za vse JRZ
(vse tri strani).
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Inštituta za narodnostna vprašanja
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Upravni odbor Inštituta za
narodnostna vprašanja za mandatno obdobje štirih let imenovala dva člana predstavnika
ustanovitelja, Žarka Bogunoviča, na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost
in dr. Petra Štiha, na medsebojno usklajeni predlog soustanoviteljev Slovenske akademije
znanosti in umetnosti ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Spremembe v sestavi upravnih odborov so realizacija določb Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in ki so bile vključene tudi v akte o ustanovitvi ter statute javnih raziskovalnih
zavodov (v nadaljevanju: JRZ). V skladu z zakonom je sestava upravnih odborov zasnovana
tripartitno (ustanovitelj, uporabniki, zaposleni) in sicer na način, da nobena od treh strani nima
večine. Na podlagi tega bodo konstituirani novi upravni odbori za vse JRZ (vse tri strani).
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Pedagoškega inštituta
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Upravni odbor Pedagoškega
inštituta, za mandatno obdobje štirih let, imenovala dva člana predstavnika ustanovitelja, Aleša
Ojsterška, na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost in dr. Andrejo Barle
Lakota, na predlog ministrstva pristojnega za izobraževanje in šport.
Spremembe v sestavi upravnih odborov so realizacija določb Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in ki so bile vključene tudi v akte o ustanovitvi ter statute javnih raziskovalnih
zavodov (v nadaljevanju: JRZ). V skladu z zakonom je sestava upravnih odborov zasnovana
tripartitno (ustanovitelj, uporabniki, zaposleni) in sicer na način, da nobena od treh strani nima
večine. Na podlagi tega bodo konstituirani novi upravni odbori za vse JRZ (vse tri strani). JRZ
poleg javne službe na področju raziskav opravljajo tudi raziskave za druga ministrstva (v
skladu s svojimi ekspertizami), kar je tudi eden od ključnih namenov ustanavljanja JRZ. Zaradi
ustreznega zagotavljanja prenosa informacij in vključenosti v proces odločanja so ključni
resorji s svojimi predstavniki vključeni v upravne odbore.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Upravni odbor Nacionalnega inštituta
za biologijo, za mandatno obdobje štirih let, imenovala dva člana predstavnika ustanovitelja,
Luka Živića, na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost in Ivano Erjavec, na
predlog ministrstva pristojnega za okolje in prostor.
Spremembe v sestavi upravnih odborov so realizacija določb Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in ki so bile vključene tudi v akte o ustanovitvi ter statute javnih raziskovalnih
zavodov (v nadaljevanju: JRZ). V skladu z zakonom je sestava upravnih odborov zasnovana
tripartitno (ustanovitelj, uporabniki, zaposleni) in sicer na način, da nobena od treh strani nima

večine. Na podlagi tega bodo konstituirani novi upravni odbori za vse JRZ (vse tri strani). JRZ
poleg javne službe na področju raziskav opravljajo tudi raziskave za druga ministrstva (v
skladu s svojimi ekspertizami), kar je tudi eden od ključnih namenov ustanavljanja JRZ. Zaradi
ustreznega zagotavljanja prenosa informacij in vključenosti v proces odločanja so ključni
resorji s svojimi predstavniki vključeni v upravne odbore.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Upravni odbor Inštituta za novejšo
zgodovino, za mandatno obdobje štirih let, imenovala dva člana predstavnika ustanovitelja,
mag. Petra Volaska, na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in dr.
Blanko Tivadar, na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in posledično
akti o ustanovitvi javno raziskovalnih zavodov so spremenili število članov, ki jih v upravne
odbore teh zavodov imenuje ustanovitelj.
Vir: MIZŠ

Vlada razrešila in imenovala nadomestnega člana v Svet RS za študentska vprašanja
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim v Svetu RS za študentska vprašanja
razreši člana, predstavnika Študentskega sveta Univerze v Mariboru, Roberta Preskerja in
namesto razrešenega člana Sveta imenuje predstavnika Študentskega sveta Univerze v
Mariboru, Roka Hržiča do izteka mandatne dobe Sveta za študentska vprašanja.
V 4. točki Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska je
določeno, da ima Svet Vlade RS za študentska vprašanja 18 članov in ga sestavljajo
predstavniki: Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Urada Republike Slovenije za mladino, Študentskega
sveta Univerze v Ljubljani, Študentskega sveta Univerze v Mariboru, Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici in pet predstavnikov
Študentske organizacije Slovenije.
Vlada RS je novega člana v Svet za študentska vprašanja imenovala zaradi odstopne izjave
Roberta Preskerja, predstavnika Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Vir: MIZŠ

Vlada razrešila in imenovala nadomestne člane v Svet RS za visoko šolstvo
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je razrešila dolžnosti naslednjih članov
Sveta RS za visoko šolstvo:
• dr. Radovana Stanislava Pejovnika, imenovanega po položaju (rektor Univerze v
Ljubljani),
• dr. Maje Makovec Brenčič, imenovane po položaju (predsednica sveta NAKVIS),
• Aljaža Gabra, imenovanega na predlog Študentske organizacije Slovenije,
• Alena Brkića, imenovanega na predlog Študentske organizacije Slovenije,
• dr. Igorja Emria, imenovanega po položaju (predsednik Inženirske akademije
Slovenije).
Namesto razrešenih članov Sveta za visoko šolstvo je Vlada RS imenovala nove člane in
sicer do izteka mandatne dobe Sveta za visoko šolstvo, t.j. do 27. 5. 2014:

•
•
•
•
•

dr. Ivana Svetlika, za člana po položaju (rektor Univerze v Ljubljani),
dr. Andrejo Kocijančič, za članico po položaju (predsednica sveta NAKVIS),
Marka Pavliča, za člana na predlog Študentske organizacije Slovenije,
Erazma Bohinca, za člana na predlog Študentske organizacije Slovenije,
dr. Vojteha Leskovška, imenovanega po položaju (predsednik Inženirske akademije
Slovenije).

Vir: MIZŠ

Imenovanje v.d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa
Vlada RS je na današnji seji za v.d. direktorja javne agencije RS za varnost prometa ponovno
imenovala mag. Igorja Velova.
Vir: MzIP

Vlada obravnavala predlog za podelitev odlikovanja Francoske republike slovenskemu
državljanu
Vlada RS je na svoji 45. seji dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanja vitez Nacionalnega
reda za zasluge Francoske republike slovenskemu državljanu Tugomirju Kodelji.
Veleposlaništvo Francoske republike v Republiki Sloveniji je 6. 1. 2014 obvestilo Ministrstvo za
zunanje zadeve RS, da je bil slovenski državljan Tugomir Kodelja, vodja prodaje skupine PSA
(Peugeot-Citroën), z dekretom predsednika Francoske republike z dne 5. 12. 2013 imenovan
za viteza Nacionalnega reda za zasluge Francoske republike.
Odlikovanje Tugomirju Kodelji je zahvala za njegovo izredno delo, ki ga je opravil v zadnjih
desetih letih v podjetju Citroën, danes skupini PSA, ter za njegov prispevek k doseganju dobrih
rezultatov in prepoznavnosti francoskih avtomobilov v Sloveniji.
Vir: MZZ

Vlada obravnavala predlog za podelitev odlikovanj Italijanske republike trem slovenskim
državljanom
Vlada RS je na svoji 45. seji dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanj Italijanske republike
slovenskim državljanom Jadranu Lenarčiču, Angeli Fonda in Ireni Fonda.
Veleposlaništvo Italijanske republike v Ljubljani je 10.1.2014 zaprosilo Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije za soglasje slovenskih oblasti k podelitvi italijanskih državnih
odlikovanj ''Red za zasluge' in ''Red zvezde Italije''. Odlikovanja Italijanska republika podeljuje
za prispevek k poglabljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med Italijo in drugimi
državami.
Veleposlaništvo Italijanske republike v Ljubljani je predlagalo podelitev italijanskega državnega
odlikovanja ''Red za zasluge'' slovenskemu državljanu prof. dr. Jadranu Lenarčiču, direktorju
Instituta Jožef Stefan v Ljubljani ter akademiku Univerze v Bologni, kot priznanje za njegov
prispevek h krepitvi vezi med Italijo in Slovenijo. Prav tako je predlagalo podelitev odlikovanja
''Red zvezde Italije'' doktorici medicine dr. Angeli Fonda in biologinji dr. Ireni Fonda kot
priznanje za njun prispevek h krepitvi prijateljstva in sodelovanja med Italijo in Slovenijo.
Vir: MZZ

Vlada potrdila imenovanje novih članov Medresorske komisije za napotitev oseb v
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
Vlada RS je na svoji 45. seji razrešila dosedanje člane Medresorske komisije za napotitev
oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (v nadaljevanju medresorska
komisija) in njihove namestnike, ki so bili imenovani s sklepom številka 01201-4/2012/5 z dne
14. 6. 2012, ter imenovala nove člane in njihove namestnike.
Zakon o napotitvah oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije določa
obstoj in delovanje medresorske komisije, ki skrbi za oblikovanje in izvajanje politike napotitve
oseb iz Republike Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.
Medresorska komisija ima 11 članov in deluje na podlagi Poslovnika, objavljenega v Uradnem
listu RS št. 112/2006.
Novi člani medresorske komisije so:
Ministrstvo za zunanje zadeve:
1. mag. Anita Pipan, predsednica medresorske komisije;
2. mag. Leon Marc, namestnik predsednice;
Ministrstvo za zunanje zadeve (EU področje):
1. mag. Tadej Rupel, član;
2. mag. Tina Vodnik, namestnica;
Ministrstvo za notranje zadeve:
1. Klaudija Koražija, članica;
2. mag. Lado Bradač, namestnik;
Ministrstvo za notranje zadeve (za področje policije):
1. mag. Lado Bradač, član;
2. Klaudija Koražija, namestnica;
Ministrstvo za obrambo:
1. Rajko Najzer, član;
2. Borko Obradović, namestnik;
Ministrstvo za pravosodje:
1. Tina Brecelj, članica;
2. Rok Janez Šteblaj, namestnik;
Ministrstvo za kulturo:
1. Matej Zavrl, član;
2. Maja Udovič, namestnica;
Ministrstvo za finance:
1. Barbara Knapič Navarette, članica;
2. mag. Robert Rampre, namestnik;
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje:
1. mag. Snežana Popovič, članica;
2. Helena Gašperlin, namestnica;
Ministrstvo za zdravje:
1. Uroš Prikl, član;
2. Metka Logar, namestnica;
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve:
1. Davor Dominkuš, član;
2. Nina Šimenc Štefanija, namestnica.
Vir: MZZ

Vlada imenovala člane in namestnike medresorske delovne skupine za sodelovanje z
Uradom EK za boj proti goljufijam (OLAF)
Vlada RS je na današnji redni seji v ustanovljeno medresorsko delovno skupino za
sodelovanje z Uradom Evropske komisije za boj proti goljufijam (OLAF), ki jo je vlada
ustanovila 4. 7. 2002, imenovala člane in njihove namestnike.

Člani in namestniki v MDS so: (1) Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije: mag. Andrej
Ferlinc, vrhovni državni tožilec svetnik – član, Mirko Vrtačnik, vrhovni državni tožilec svetniknamestnik; (2) Komisija Republike Slovenije za preprečevanje korupcije: Mirjan Hren,
Svetovalec predsednika – član, mag. Peter Premrl, višji nadzornik za omejevanje korupcije namestnik; (3) Ministrstvo za pravosodje: Andreja Lang, vodja Sektorja za kaznovalno
zakonodajo in človekove pravice – članica; (4) Ministrstvo za notranje zadeve - Uprava
kriminalistične policije: Dušan Florjančič, Vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto – član,
Breda Škrabar višja kriminalistična inšpektorica specialistka – namestnica; (5) Urad Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja: Leo Pongračič, vodja sektorja za sumljive
transakcije – član, Irena Guštin – namestnica; (6) Davčna uprava Republike Slovenije:
Damjana Slapar Burkat – članica, mag. Franc Babič- namestnik; (7) Carinska uprava
Republike Slovenije: Mirko Baćac – član, Matjaž Murovec – namestnik; (8) Urad Republike
Slovenije za nadzor proračuna: Nataša Prah, direktorica UNP, predsedujoča MDS, mag. Irena
Kure, namestnica.
Za boj proti goljufijam, korupciji in katerikoli drugi dejavnosti, ki se negativno odraža na
proračunu EU, je Evropska komisija ustanovila Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).
OLAF izvaja neodvisne preiskave v okviru Evropske komisije in v državah članicah s ciljem
zaščite finančnih interesov EU in tesno sodeluje s pristojnimi organi držav članic EU. V času
pred zadnjimi širitvami EU je Evropska komisija še pred pristopom v EU od vseh držav,
zahtevala, da določijo funkcionalno neodvisni organ za koordinacijo boja proti goljufijam in za
sodelovanje z OLAF (AFCOS), za uspešno sodelovanje z OLAF.
Vlada RS je s sklepom 4. 7. 2002 določila za AFCOS Ministrstvo za finance, Službo za nadzor
proračuna (od 1. 1. 2004 Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna) in ustanovila
medresorsko delovno skupino (MDS), za sodelovanje z OLAF. V MDS so predstavniki
naslednjih institucij: Državnega tožilstva Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje
korupcije, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve (Uprava kriminalistične
policije), Ministrstva za finance (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
Davčna uprava Republike Slovenije, Carinska uprava Republike Slovenije, Urad Republike
Slovenije za nadzor proračuna). Vlada Republike Slovenije je s sklepom 18. 3. 2004
poimensko določila člane in njihove namestnike iz institucij vključenih v MDS in določila
naloge, ki so v pristojnosti MDS. Med nalogami gre predvsem za koordinacijo posredovanja
informacij o odkritju nepravilnosti pri uporabi EU sredstev in goljufij.
V času obstoja in delovanja MDS je s strani vključenih institucij že nekajkrat prišlo do
sprememb, predvsem zaradi kadrovskih menjav članstva. Zadnje spremembe vključujejo
imenovanje novih članov iz Ministrstva za pravosodje, MF-DURS, MNZ-Policije in Komisije za
preprečevanje korupcije. Predlaganje sprememb članov in namestnikov v okviru MDS je v
pristojnosti vsake vključene institucije. Le-te same predlagajo spremembe, ko zanje nastopi
potreba, ali pa jih na potrebno ažuriranje opozori Urad RS za nadzor proračuna, v vlogi
AFCOS-a.
Vir: MF

