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SPOROČILO ZA JAVNOST

70. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje
od 2014 do 2020
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Operativni program za materialno
pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020 in pooblastila Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, da Operativni program pošlje v formalno presojo
in sprejem Evropski komisiji.
Operativni program za materialno pomoč za obdobje od 2014 do 2020 je podlaga za izvajanje
Sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene, ki ga je EU ustanovila v letu 2014. Sloveniji je
sedemletno obdobje dodeljenih skupaj 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Sklad z
nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovnih materialnih
dobrin ter spremljevalnimi ukrepi prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.
Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo postopek izbora partnerskih organizacij že opravilo še
pred potrditvijo operativnega programa s strani Evropske komisije. Pomoč iz sklada bo na voljo
osebam, ki živijo v težkih materialnih in socialnih okoliščinah. Upravičene osebe do pomoči
bodo pakete s hrano oz. materialne dobrine lahko prevzele na razdelilnih mestih partnerskih
organizacij. Prve dobave hrane v skladišča partnerskih organizacij so predvidene konec leta
2014.
Vir: MDDSZ

Vlada potrdila spremembo pri spodbudah za zaposlovanje
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji potrdila spremembo projekta v veljavnem Načrtu
razvojnih programov, v okviru podprograma Spodbude za zaposlovanje, ki se povečuje iz
vrednosti 8.171.047,75 evrov na vrednost 13.171.047,75 evrov.
Povečanje vrednosti projekta je potrebno za zagotovitev sredstev za izvajanje novega
programa Zaposli.me v okviru Programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.
Dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo skoraj 51% vseh prijavljenih oseb. Oseb brez
izobrazbe je v evidenci 32.529, kar pomeni 28 % vseh prijavljenih. Med mladimi do 30 let
(28.121) je 21,2 % oseb s terciarno izobrazbo. V evidenci je prijavljenih tudi 17.824 invalidnih
oseb.
Glede na stanje na trgu dela dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo največji delež vseh
prijavljenih brezposelnih oseb. V letošnjem letu je Zavod že objavil 2 javni povabili Zaposli.me
5 in Zaposli. me plus, sofinanciranimi iz sredstev Evropskega socialnega sklada, s katerimi
smo omogočili enoletno zaposlitev 2.131 težje zaposljivim osebam.
Obe javni povabili sta bili zaradi porabe razpoložljivih sredstev predčasno končani. Namen
povečanja sredstev za nov program Zaposli.me je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih

oseb iz ciljne skupine težje zaposljivih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev. V okviru
programa bi se za 12 mesecev lahko zaposlilo 1.100 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010 – 2015 v letu 2013
Vlada RS je danes na redni seji sprejela četrto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 v letu 2013 in ga predložila Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo.
Poročilo obravnava delovanje instrumentov razvojne politike v Pomurski regiji v letu 2013, ki
po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 obsega območja 30 občin:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti
Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Po sprejetju Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010−2015 se je dejansko
izvajanje ukrepov začelo v februarju 2010. Zakon opredeljuje štiri ukrepe za razvojno podporo
pomurski regiji, od katerih predstavljajo prvi trije intervencijo v obliki finančnih in fiskalnih
ugodnosti, četrti ukrep pa je horizontalen in usmerjen v prednostno obravnavo pomurske regije
v nekaterih ključnih programih kohezijske politike EU, ki se izvajajo v Sloveniji.
V marcu 2013 je bil v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 20102015 (Program) v okviru prvega instrumenta »Spodbujanje začetnih investicij podjetij in
ustvarjanje novih delovnih mest«, objavljen peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisanih je bilo skupaj 5.300.000 EUR
nepovratnih sredstev za leti 2013 in 2014. V letu 2013 se je izvedlo 18 projektov začetnih
investicij. Skupna vrednost sofinanciranih investicij znaša 12.672.482,99 EUR. V letu 2013 je
bilo izplačanih 1.100.250,68 EUR. V poročilu so poleg navedenega prvega instrumenta, ki
predstavlja največji del financiranja v okviru celotnega programa, podrobno opisane tudi vse
aktivnosti v okviru drugega instrumenta »Spodbujanje razvoja človeških virov«, tretjega
instrumenta »Socialno podjetništvo«, četrtega instrumenta »Promocija regije, da bi privabili
domače in tuje investicije« in petega instrumenta »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih
projektov v regiji”.
Spodbude za zaposlovanje (povračilo prispevkov delodajalcem) je v letu 2013 koristilo 25
podjetij, ki so zaposlila 117 prikrajšanih oziroma brezposelnih delavcev. Delodajalcem, ki so z
vlogo za povrnitev prispevkov pridobili pravico do povrnitve stroškov zaposlitve, je bilo do 31.
12. 2013 izplačanih skupaj 332.720,52 EUR.
Davčne olajšave za zaposlovanje je v letu 2012 koristilo 35 davčnih zavezancev, v skupni
vrednosti 966.558 EUR. Podatki za leto 2013 bodo predstavljeni v petem letnem poročilu.
Davčne olajšave za investiranje je v letu 2012 koristilo 238 davčnih zavezancev v skupni
vrednosti 7.669.794 EUR. Na podlagi obračunskih podatkov za leto 2012 je davčno olajšavo
za investiranje uveljavljalo 154 pravnih oseb v skupni višini 6.867.858 EUR. Iz obračuna
akontacije dohodnine od dohodkov iz opravljanja dejavnosti je v letu 2012 olajšavo za
investiranje na območju občin, ki so določene v skladu z ZRPPR1015 uveljavljalo 84 fizičnih
oseb v skupnem znesku 801.936 EUR. Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le 2,74 %
vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Davčni obračuni za leto 2013 bodo
predstavljeni v petem letnem poročilu.
V letu 2013 se je nadaljeval projekt Medpodjetniški izobraževalni center – MIC. V celoti je bila
zaključena adaptacija objekta Medpodjetniški izobraževalni center in kupljena različna
tehnološka oprema. Rezultat je obnovljen objekt v skladu z vsemi zahtevami moderne gradnje
objektov za izobraževanje in usposabljanje v EU. Objekt je sodoben in opremljen s sončno

elektrarno, solarnimi kolektorji in kogeneracijo. Sestavni del centra je tudi moderno opremljena
avtoservisna delavnica. V letu 2013 je MIZŠ skladno s pogodbo o sofinanciranju izplačalo MIC
Pomurje 1.351.464,70 EUR sredstev.
V letu 2013 se je nadaljevalo izvajanje treh projektov razvojnih centrov slovenskega
gospodarstva iz Pomurske regije iz sektorjev novi materiali, elektroindustrija in elektronika ter
energetika, odobrenih na javnem razpisu »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« v letu
2010. V letu 2013 je bilo izplačanih 5.226.766,32 EUR. Do konca leta 2013 je bilo ustvarjenih
162 novih delovnih mest, ustanovljenih 5 novih podjetij ter prijavljenih 14 pravic intelektualne
lastnine.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2013 nadaljevalo z aktivnostmi in prednostno
angažiralo sredstva iz Programa razvoja podeželja 2007–2013. Skladno z Uredbo PRP 2007–
2013 se vlogam, katerih lokacija naložbe se nahaja na območju upravičenih občin Pomurske
regije, dodeli dodatnih 10 odstotnih točk, ne glede na ostala merila za izbor. V letu 2013 je bilo
objavljenih 12 javnih razpisov v okviru 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 in
prijaviteljem iz Pomurske regije izplačanih sredstev v višini 27.638.278,84 EUR. V mesecu
juliju 2013 je bila na Vladi RS sprejeta tudi sprememba Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2013 skupaj z občinami nadaljevalo z izvedbo
projekta vodooskrba Pomurja. Projekt vodooskrbe Pomurja je vključen v Operativnem
programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI 2007 - 2013), v indikativni
seznam velikih projektov. Izgradnja omrežja se bo financirala v okviru sredstev Kohezijskega
sklada. V sklopu posameznih projektov se bo iz Kohezijskega sklada financirala tudi
novogradnja ter rekonstrukcija vodnih virov in transportnih vodovodov. Sistemom A, B in C je
bila v letu 2013 izdana odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev (Sistem D je odločbo o
odobritvi sredstev prejel že v letu 2012). Projekti so v izvedbi.
Vir: MGRT

Uvrstitev 73 novih projektov v načrt razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017
Na današnji seji je Vlada Republike Slovenije uvrstila 73 novih projektov v načrt razvojnih
programov za obdobje 2014 – 2017.
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali
ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico, je bilo izbranih 16 investicijskih
projektov.
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali
ohranjajo delovna mesta na območju na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju
2014 in 2015 pa 13 investicijskih projektov.
Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v
obdobju 2011 – 2016, ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od
2011 do 2016, instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev se bo financiral
nakup in adaptacija poslovnih prostorov za potrebe razširitve PIK Kočevje.
V veljavnem načrtu razvojnih programov je za namene financiranja ukrepov razvojne podpore
Pomurski regiji veljaven evidenčni projekt 1536-10-1000, Program Pomurske regije 20102015. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja
novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010-2015, je bilo izbranih 43 investicijskih projektov.
Maribor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. marca letos objavilo Javni razpis za
sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju

Maribora s širšo okolico. Razpisanih je bilo skupaj 3.319.000 evrov, od tega za leto 2014
1.641.000 evrov in za leto 2015 1.678.000 evrov.
Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo
za sofinanciranje 16 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je
1.575.748,23 EUR in za leto 2015 1.383.517,29 EUR, skupaj 2.959.265,52 EUR. Projekti se
bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano
enoto. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 135 novih delovnih mest.
Hrastnik-Radeče-Trbovlje
Na Javnem razpis MGRT, objavljenem 21. marca, za sofinanciranje začetnih investicij podjetij,
ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je bilo
razpisanih skupaj 2.928.985 evrov, od tega za leto 2014 1.500.000 evrov in za leto 2015
1.428.985 evrov.
Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo
za sofinanciranje 16 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je
1.575.748,23 EUR in za leto 2015 1.383.517,29 EUR, skupaj 2.959.265,52 EUR. Projekti se
bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano
enoto. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 135 novih delovnih mest.
PIK Kočevje
Program Pokolpje 2016 se izvaja s sedmimi ukrepi in štirimi instrumenti. V okviru instrumenta
Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev se predvideva vzpostavitev in razvoj dveh
inkubatorjev: PIK Kočevje in TRIS Kanižarica v občini Črnomelj.
TRIS Kanižarica je še v fazi nastajanja, PIK Kočevje je že delujoči podjetniški inkubator. Z
načrtovano razširitvijo bodo inkubirana 3 nova podjetja in dani pogoji za nova delovna mesta.
Investicija je ocenjena na 678.910,00 EUR.
Pomurje
MGRT je 14. marca 2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in
ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010-2015. Razpisanih je bilo skupaj 9.028.364,00 evrov, od tega za leto 2014
- 3.891.016,00 evrov in za leto 2015 - 5.137.348,00 evrov.
Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo
za sofinanciranje 43 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je
3.488.459,90 EUR in 1.671.421,38 EUR za leto 2015, skupaj 5.159.881,28 evrov. Vsi projekti
se bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano
podružnico. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 91 novih delovnih mest.
Vir: MGRT

Vlada sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega
prehoda Podplanina
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega
območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina v predloženem besedilu in jo objavi v
Uradnem listu RS. Na podlagi Elaborata za zagotavljanje javne koristi, je določena velikost
ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Podplanina.
Vlada RS je na podlagi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št.
111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07,) že določila ureditveno območje mejnega prehoda, ki bi
obsegalo območje tik ob meji z Republiko Hrvaško. Projekta niso nadaljevali, ker bi bilo za
ureditveno območje treba odkupiti nepremičnine, zemljišča in stanovanjsko hišo, to pa bi bilo
povezano s prevelikimi finančnimi sredstvi. Zaradi racionalizacije, varčevalnih ukrepov in
predvidenega vstopa Republike Hrvaške v EU se je projekt gradnje novega mejnega prehoda
na tej lokaciji opustil. Z vstopom Republike Hrvaške v EU in v skladu s protokolom izvajanja
mejne kontrole se bo prenovil obstoječi mejni prehod na sedanji lokaciji in sicer samo za
potrebe policije.
Vir: MP

Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o uniformi, položajnih oznakah in simbolih
policije. Uredba, ki se bistveno ne razlikuje od sedanje ureditve, določa vrste policijskih
uniform, dopolnilne dele uniform, položajne in druge oznake, simbole policije ter nošenje
položajnih oznak, simbolov policije in drugih oznak na policijskih uniformah.
Med drugim je novost novi pojem modularna vetrovka, med simboli policije pa so na novo
določeni znak Nacionalnega forenzičnega laboratorija, znak za duhovno oskrbo in znaki
specialnosti ter delno je spremenjen znak policije. Poleg tega bodo poslej določeni deli
policijske uniforme za policiste motoriste lahko tudi v rumeni barvi.
V policiji poteka projekt prenove policijske uniforme, a njegovega natančnega poteka zaenkrat
zaradi finančnih razmer ni mogoče napovedati. Tako so v uporabi še nekateri deli uniforme, ki
so določeni v prejšnji uredbi, ki tudi ostane v uporabi. V uredbi je določen dolg, večletni rok za
uskladitev, zato nova uredba nima dodatnih finančnih posledic za državni proračun.
Vir: MNZ

Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
Vlada RS je sprejela Uredbo o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje
titanovega dioksida. Uredba določa mejne vrednosti emisije snovi v vode, mejne vrednosti
emisije snovi v zrak, vrednotenje emisije snovi v vode in zrak, ravni emisije snovi in tehnične
pogoje za obratovanje naprave, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za
proizvodnjo titanovega dioksida, ukrepe za preprečevanje emisije snovi v vode in zrak, obseg
izvajanja obratovalnega monitoringa pri proizvodnji titanovega dioksida v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike in Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in
nadzorovanje onesnaževanja) ter pravila odstranjevanja odpadkov iz proizvodnje titanovega
dioksida. Z uredbo se v slovenski pravni red prenašajo posebne zahteve Direktive
2010/75/EU, ki se nanašajo na proizvodnjo titanovega dioksida, ter zahteve referenčnega
dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za naprave za proizvodnjo titanovega dioksida.
Uredba se uporablja tudi za naprave za odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje
titanovega dioksida.
Za druga vprašanja v zvezi s proizvodnjo titanovega dioksida se uporabljajo predpisi o vrstah
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o odpadkih in odlagališčih odpadkov.
Novelirane zahteve o obratovalnem monitoringu se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2015.
Vir: MKO

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Vlada RS je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določila, da se ta uredba uporablja tudi v
primeru odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v
vode, pri čemer se v ta namen uporabljajo določbe glede odvajanja industrijske odpadne vode.
Hkrati se s spremembami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih nejasnosti, ki se
izkazujejo pri izvajanju uredbe v praksi. Dopolnjuje se obrazložitev nekaterih izrazov,
dopolnjuje se zahteve glede mesta meritve za nekatere parametre, jasneje se opredeli pogoje
glede odvajanja industrijske odpadne vode neposredno ali posredno v vode in pogoje glede
odvajanja padavinske odpadne vode, dopolni se izjeme glede pridobitve okoljevarstvenega

dovoljenja in zahteve glede programa obratovalnega monitoringa. V okviru izjem za obstoječe
naprave se jasneje določi zahteve, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji se lahko uveljavlja
izjema glede določitve letne količine onesnaževala v odpadni vodi ter izjema glede odvajanja
odpadne vode v majhne vodotoke.
Vir: MKO

Določitev višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč za leto 2015
Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za
rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015, in sicer:
3
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 evra za m odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih
zdravilišč : 0,092 evra;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 evra;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 evra za;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 evra;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00738 evra
in
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za
proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,
3
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 evra za m odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW:
1,8127 evra za MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v
skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW: 0,2361 evra
za MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s
pridobljeno vodno pravico,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1948 evra za MWh potencialne
energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pridobivanje toplote: 0,974 evra za MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz
vode,
3
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 evra za 100 m letno razpoložljive vode za odvzem iz
vodnega vira,
2
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 evra za m površine vodnega dobra, namenjenega
vzreji rib,
2
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 evra za m površine morskega dobra,
namenjenega vzreji vodnih organizmov,
2
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 evra za m površine vodnega dobra,
namenjena komercialnemu ribolovu,
3
3
– za rabo naplavin: 3,1 evra za m odvzetega proda in 13,9 evra za m odvzete mivke,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 evra za m
površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 evra za
2
m površine vodnega zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m , za plovila: 0,25
2
evra za m površine vodnega zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m , za plovila: 0,0128
2
evra za m površine vodnega zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m , na območju
vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 evra
2
za m površine vodnega zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za plovila: 2,07 evra na m površine
vodnega zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih: 0,345 evra na m površine vodnega
zemljišča,
2
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 evra na m površine vodnega
zemljišča.

S tem sklepom ne bo večjih prilivov kakor v letu 2014. Celotni priliv iz naslova vodnih povračil
za leto 2015 bo tako znašal približno 30,3 milijona evrov.
Vir: MKO

Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023
Vlada je na današnji seji sprejela Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.
Državni zbor je na redni seji dne 2. aprila 2014 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju: ReNPŠ14–23), ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/14.
Izvedbeni načrt za udejanjanje ReNPŠ14–23 (v nadaljevanju: izvedbeni načrt) je nastal kot
plod sodelovanja Strokovnega sveta RS za šport, Direktorata za šport Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, civilne športne sfere ter strokovnjakov s področja športa in
drugih področij, na katere posega ReNPŠ14–23. Enako kot ReNPŠ14–23 je tudi izvedbeni
načrt namenjen predvsem javnim institucijam za zagotavljanje ustrezne upravljalne podpore
izvajalcem ReNPŠ14–23 (športnim društvom in njihovim zvezam, javnim zavodom, šolam,
zasebnikom idr.) in posledično vsem prebivalcem Slovenije za zagotavljanje kakovostnega
športnega udejstvovanja kot glavnega cilja ReNPŠ14–23. Izvedbeni načrt konkretizira in
udejanja usmeritve ter ukrepe ReNPŠ14–23. Zlasti se osredotoča na urejanje strokovnih,
organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s športom. Te naloge so opredeljene
v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki se vsako leto sofinancira iz državnih in
lokalnih proračunskih sredstev za šport ter sredstev Fundacije za šport. Poleg tega izvedbeni
načrt daje izhodišča za oblikovanje projektov, s katerimi bi lahko država ali neposredno
izvajalci pridobili evropska sredstva za izpeljavo programov ReNPŠ14–23. V delu, kjer se šport
prepleta z drugimi družbenimi področji, opredeljuje izhodišča za ustrezno umeščanje športa v
strategije in politike teh področij ter tako poskuša spodbuditi njihovo vzajemno delovanje za
skupno javno dobro. Splošni cilji in usmeritve ReNPŠ14–23 po področjih se bodo uresničevali
s pomočjo t. i. izvedbenega načrta, ki ga bo sprejela Vlada RS. Cilj se dosega z dejavnostmi
znotraj posameznih ukrepov, katerih učinkovitost in uspešnost se meri s kazalniki, oblikovanimi
za vsako področje posebej.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela Letno poročilo Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2013
Vlada RS je danes na redni seji sprejela Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve za leto 2013, ki ga je Upravni odbor Zavoda obravnaval na svoji 25. redni
seji 29. 5. 2014.
Vlada Republike Slovenije je v skladu s sedmo alinejo 4. člena Zakona o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) pristojna, da sprejme letno
poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
V skladu z 21. členom tega zakona je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve na svoji 25. redni seji dne, 29.5.2014 obravnaval revidirano Letno poročilo Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2013 in naložil direktorju zavoda, da ga
predloži Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v nadaljnji postopek sprejemanja na
Vladi Republike Slovenije.
Vir: MGRT

Vlada sprejela letno poročilo Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2013
Vlada RS je danes na podlagi 13. člena Zakona o javnih skladih na redni seji sprejela Letno
poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2013.
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Sklada) na podlagi 16.
člena Zakona o javnih skladih sestavi pisno poročilo ustanovitelju, v katerem zavzame stališče
do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila.
Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja
finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji.
V letu 2013 je Sklad izvedel osem javnih razpisov, prek katerih je odobril 771 vlog v skupnem
znesku 95,64 milijonov evrov, od tega:
•
•
•
•

48,93 milijonov evrov garancij s 7,2 milijonov evrov subvencionirane obrestne mere,
4,96 milijonov evrov mikrokreditov,
3,76 milijonov evrov subvencij za zagon podjetij,
31,13 milijonov evrov subvencij za novo tehnološko opremo,

S temi instrumenti za podjetja je Sklad spodbudil 190,93 milijonov evrov vlaganj v
podjetniškem sektorju.
Prav tako so s Skladom sodelujoče družbe tveganega kapitala (na podlagi javnega razpisa iz
leta 2010) do konca leta 2013 podprle 17 podjetij v skupni višini 17,46 milijonov evrov.
V letu 2013 je Sklad imel 2,59 milijona evrov skupnih prihodkov in 2,09 milijona evrov skupnih
odhodkov. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 0,50 milijona evrov.
Bistveni finančni kazalniki za leto 2013 so:
•
•
•
•
•
•
•
•

prihodki: 2,59 milijona evrov,
odhodki: 2,09 milijona evrov,
presežek: 0,50 milijona evrov,
namensko premoženje: 56,45 milijonov evrov,
bilančna vsota: 246,32 milijonov evrov,
bilančna vsota vključno z zunajbilančnimi obveznostmi za izdane garancije: 453,42
milijonov evrov,
garancijski skladi: 101,16 milijon evrov,
PIFI HS: 66,30 milijonov evrov.

Nadzorni svet še ni sprejel odločitve o načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki,
ko bo odločitev sprejeta, bo posredovana Vladi Republike Slovenije.
Vir: MGRT

Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada
podjetništvo v letu 2014 za spodbujanje podjetništva

Republike

Slovenije

za

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razporedila sredstva iz naslova kupnin v višini
69.746,28 eurov za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo. Povečanje namenskega premoženja bo pozitivno vplivalo na podjetja (posebej
MSP), saj bodo sredstva namenjena ukrepom za spodbujanje podjetništva, tako v obliki
izboljšanja dostopa do virov financiranja in kakor tudi drugih ukrepov za pomoč podjetjem v
vseh fazah njihovega razvoja.
Po obvestilu Ministrstva za finance 10. julija 2014 o prilivu sredstev iz naslova kupnin je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Vladi Republike Slovenije predlagalo, da
razporedi sredstva iz naslova kupnin Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo.
Javni sklad RS bo sredstva namenil ukrepom za spodbujanje podjetništva in posledično
povečanju konkurenčnosti.

Povečanje, vrednost in vrsto dodatnega namenskega premoženja mora Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo vpisati v sodni register.
Vir: MGRT

Vlada za izvajalca revidiranja poročil Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja izbrala družbo Prosperus
Vlada RS je danes na redni seji za izvajalca revidiranja letnih poročil Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2013 in 2014 izbrala družbo
Prosperus, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Vir: MGRT

Vlada sprejela Letno poročilo 2013 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Letno poročilo 2013 Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vlada ugotavlja, da je bil v preteklem
poslovnem letu ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.385.705 EUR. Presežek
odhodov nad prihodki se v celoti pokrije s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Preostali presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se nameni za financiranje delovanja
sklada v tekočem poslovnem letu. Vlada je Letno poročilo posredovala Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v letu 2013 bistveno povečal
obseg poslovanja. Povečanje se kaže tako v večjem številu programov in dodeljenih štipendij
ter drugih finančnih spodbud kot tudi v povečanem obsegu sredstev, ki jih je sklad namenil za
štipendije in spodbude. V skladu z dolgoročnimi cilji je sklad v letu 2013 s svojimi aktivnostmi
podpiral ukrepe, s katerimi država omogoča ljudem večjo prilagodljivost zahtevam na trgu
dela. Poleg izvajanja programov v povezavi z vlaganjem v razvoj sposobnosti in znanja
posameznikov, ki so že aktivni na trgu dela, je sklad na podlagi Zakona o štipendiranju izvajal
tudi štipendiranje dijakov in študentov, ki so še v izobraževalnem procesu. Posebno pozornost
sklad namenja tudi spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov in študentov ter znanstvenih
delavcev in raziskovalcev (Ad futura).
Sklad je v letu 2013 za podjetja in njihove zaposlene nadaljeval z izvajanjem programov
sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, vseživljenjske karierne orientacije za
podjetja in njihove zaposlene in kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Na področju krepitve
izobraževalnega sistema in izboljšanja usposobljenosti prebivalstva je sklad nadaljeval s
podeljevanjem spodbud za izvajanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, sofinanciranje
šolnin za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in izvajanjem programov popestrimo šolo.
Na področju povezovanja visokošolskega izobraževanja in gospodarstva ter usposobljenosti
študentov po zaključku izobraževanja pa je sklad začel izvajati programa "Mentorstvo za
mlade" in "Po kreativni poti do praktičnega znanja". Za dijake in študente je sklad s programi
štipendiranja nadaljeval z dodeljevanjem Zoisovih štipendij, neposrednih in posrednih
kadrovskih štipendij ter štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela rebalans Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2014
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2014, ki ga je
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obravnaval
na 6. dopisni seji 21. 7. 2014.

Sprememba v Poslovnem in finančnem načrtu sklada za leto 2014 je le sprememba v
poslovnem načrtu in na finančni načrt sklada za leto 2014 ne vpliva. Predlagana sprememba
se nanaša na izvajanje posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij oziroma izvajanje
enotnih regijskih štipendijskih shem in predstavlja pravno podlago za objavo Javnega razpisa
za sofinanciranje izvajanja za šolsko/študijsko leto 2014/2015.
Vir: MDDSZ

Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije za leto 2013
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013.
Sklad je v letu 2013 opredeljene naloge in zastavljene cilje izvajal v skladu s sprejetim
programom dela in finančnim načrtom. Pri svojem poslovanju je upošteval tudi omejitve zaradi
sprejetih varčevalnih ukrepov vlade, naloge ter aktivnosti pa je izvajal racionalno in
ekonomično.
Sklad je leto 2013 zaključil z višjimi prihodki od načrtovanih in nižjimi odhodki. Celotni prihodki
so znašali 25.732.779,00 evrov, celotni odhodki pa 14.642.107,00 evrov, torej je presežek
prihodkov nad odhodki v višini 9.248.337,00 evrov.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v skupni vrednosti 9.248.337,00 evrov, ki je
rezultat poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013 se
razporedi v višini 6.748.337,00 evrov za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter
gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe
zemljišč v deset kilometrskem obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom ter
ureditev evidenc kot razvojno dejavnost Sklada in v višini 2.500.000,00 evrov za pokrivanje
izgube iz naslova obveznosti po zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij.
Vir: MKO

Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA, d. o. o. za leto 2014
Vlada Republike Slovenije V je sprejela Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA,
d. o. o. za leto 2014. Za potrebe nadaljevanja investicije izgradnje infrastrukturnih ureditev HE
na spodnji Savi, se z rebalansom dodatno zagotavljajo sredstva iz Vodnega sklada v višini
2.516.303 EUR za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Brežice v višini
2.000.000 EUR, Načrt pridobivanja zemljišč HE Brežice v višini 500.000 EUR in Načrt naložb v
vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško v višini 16.303 EUR.
Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2014 se s prerazporeditvijo sredstev zagotavljajo še
dodatna sredstva za:
• za Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško iz postavke za Načrt pridobivanja zemljišč HE
Boštanj prerazporedi 35.000 EUR, iz postavke za Načrt pridobivanja zemljišč HE Blanca
20.000 EUR, iz postavke za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE
Blanca 50.000 EUR in iz postavke za Načrt vzdrževanja HE Krško 15.000 EUR. Skupaj
120.000 EUR.
• Za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Boštanj se prerazporedi
60.000 EUR iz postavke za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE
Blanca.
• Za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško prezaporedi 200.000
EUR iz postavke za. Načrt vzdrževanja HE Blanca, in sicer 190.000 EUR ter 10.000 EUR
iz postavke za Načrt vzdrževanja HE Blanca.
Vir: MKO

Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in
razvojni banki, d. d. (2013)
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o izvrševanju javnih
pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., (2013).
SID je specializirana banka z javnim pooblastilom za izvajanje spodbujevalnih in razvojnih
nalog ter storitev na področjih mednarodne trgovine, gospodarskega in razvojnega
sodelovanja, podjetniških, inovacijsko-raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, ekologije in
energetike ter izgradnje infrastrukture in na drugih področjih, pomembnih za razvoj Republike
Slovenije. Javna pooblastila izhajajo iz Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov (v nadaljnjem besedilu: ZZFMGP), Zakona o Slovenski izvozni in razvojni
banki (v nadaljnjem besedilu: ZSIRB), Zakona o varstvu okolja, Zakona o jamstveni shemi
Republike Slovenije, Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, Zakona
o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb in Zakona o
javnih financah.
Celoten obseg finančnih sredstev, ki jih je SID banka oziroma država preko SID banke izvedla
v 2013 in na ta način usmerila v slovensko gospodarstvo, je znašal skoraj 3,9 mrd € (0,93 mrd
€ agentskih poslov za državni račun in 3 mrd € novih poslov v lastnem imenu in za lasten
račun). Banka je v 2013 neposredno in posredno financirala 474 podjetij (od teh 389 malih in
srednjih podjetij z 268,4 milijona evrov). Na področju financiranja mednarodnih gospodarskih
poslov je več kot 400 podjetij tudi v preteklem letu uspešno nastopalo na mednarodnih trgih.
Skupina SID banka je v 2013 brez upoštevanja jamstvenih shem s svojimi storitvami podprla
skupaj 2.537 slovenskih podjetij in omogočila za 7,7 mrd € dodatne prodaje slovenskih podjetij,
3,13 mrd € BDP, 3,6 mrd izvoza ter 18.000 novih delovnih mest.
Vir: MF

Vlada seznanjena s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto
2013
Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s Poročilom o stanju
notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2013.
Poročilo povzema realizacijo ciljev v letu 2013, postavljenih v Strategiji razvoja notranjega
nadzora javnih financ za obdobje 2011 – 2015. Na podlagi Izjav predstojnikov o oceni
notranjega nadzora javnih financ in na podlagi letnih poročil notranjerevizijskih služb ter
podatkov o delu zunanjih izvajalcev je predstavljeno stanje notranjega nadzora javnih financ v
preteklem letu. Sledijo podatki o opravljenih nadzornih dejavnostih urada ter o drugih
aktivnostih, zlasti v okviru OLAF-ove kontaktne točke AFCOS. Poročilo je sklenjeno z analizo
sistemskih neučinkovitosti in ukrepi za njihovo izboljšanje.
Vir: MF

Vlada sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom RS za leto 2013
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o upravljanju z javnim
dolgom Republike Slovenije za leto 2013.
V skladu s 84. členom Zakona o javnih financah se država zadolžuje v posameznem
proračunskem letu na podlagi Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije
za tekoče leto, ki ga sprejme Vlada RS. Na podlagi 81. člena tega zakona se država za
izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži doma in v tujini
do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in
odplačila glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu in do višine,

potrebne za odplačila glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih
dveh proračunskih letih.
Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2013 vsebuje podatke o
izvedbi Programa financiranja državnega proračuna za leto 2013 na podlagi 81. člena ZJF,
podatke o zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF ter podatke o izdanih
poroštvih in jamstvih RS na podlagi 86. člena ZJF.
Skladno programu financiranja za leto 2013 se je država v okviru dovoljenih obsegov
zadolževanja zadolžila z izdajo dolgoročnih obveznic na domačem in tujih trgih, z izdajo tri-,
šest-, devet-, dvanajst- in osemnajstmesečnih zakladnih menic ter s posojili v skupni višini
7.008.018.880,07 EUR. Dolg državnega proračuna je na dan 31. 12. 2013 znašal 21.996
milijonov EUR, kar znaša 62,4 % BDP in se je od 1. 1. 2013 do konca leta povečal za 5,2
milijard EUR.
Dolg pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah je na dan 31. 12.
2013 znašal 7.389 milijonov EUR, kar predstavlja 20,95 % BDP. Dolg teh pravnih oseb se je v
primerjavi z letom 2012 dvignil za 788,5 milijonov EUR, kar je v primerjavi s preteklimi leti
znaten porast zadolženosti, ki pa je predvsem posledica zadolžitve DUTB. Če bi iz stanja
dolga na dan 31. 12. 2013 izločili zadolžitev DUTB, bi podatki pokazali 3 % padec zadolženosti
ostalih pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Med pravnimi osebami iz 87. člena ZJF so poleg DUTB
še vedno najbolj zadolženi DARS, SOD, Termoelektrarne Šoštanj in Telekom Slovenije.
Skupna zadolžitev navedenih petih najbolj zadolženih pravnih oseb iz 87. člena ZJF
predstavlja 77,32 % celotnega dolga pravnih oseb iz 87. člena ZJF. 97,07 % dolga predstavlja
dolgoročni dolg, ostalo je kratkoročna zadolžitev, ki je v primerjavi z letom 2012 upadla tudi
zaradi nove dolgoročne zadolžitve DUTB. V skupni višini izdanih jamstev ima še vedno
pomemben delež Slovenski podjetniški sklad, ki je v letu 2013 povečal stanje izdanih jamstev v
primerjavi z letom 2012. Notranji dolg je v letu 2013, tako kot v preteklih letih, nekoliko
presegal raven tujega dolga in je predstavljal 55,05 % celotnega dolga pravnih oseb iz 87.
člena ZJF.
V letu 2013 je bilo izdanih državnih poroštev za 2.641 milijonov evrov, medtem, ko se je
unovčilo za 59 milijonov evrov državnih poroštev. Stanje državnih poroštev in jamstev se je v
letu 2013 zvišalo za 1.752 milijonov evrov in sicer iz 6.506 milijonov evrov (31. 12. 2012) na
8.258 milijonov evrov (31. 12. 2013). Stanje državnih poroštev in jamstev tako konec leta
2013, v deležu BDP predstavlja 23,4 %, od tega predstavlja 15,0 % BDP stanje nekriznih
poroštev in 8,4 % BDP stanje poroštev in jamstev izdanih za omejevanje učinkov finančne
krize.
Vir: MF

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2013
Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva v letu 2013. Poročilo prikazuje in analizira rezultate slovenskega kmetijstva, gozdarstva
in živilstva in z njimi povezanih dejavnosti v letu 2013. Pripravljeno je na osnovi podatkov
Statističnega urada RS, podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih uradnih virov, ki
so bili na voljo do 31. maja 2014. Bilance proizvodnje in porabe kmetijskih proizvodov ter
nekateri preračuni so pripravljeni na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Razdeljeno je v tri vsebinske sklope. Prvi sklop prinaša podrobnejši prikaz in analizo dogajanj
na področju kmetijstva in živilstva. Drugi sklop je namenjen prikazu stanja v ribištvu, tretji sklop
pa obravnava gospodarska gibanja v gozdarstvu in lovstvu. V tekstovnem delu je dan
poudarek na primerjavi leta 2013 s predhodnim letom. Spremembe v daljšem časovnem
obdobju so večinoma prikazane grafično. Podatkovna priloga praviloma vsebuje podatke za
obdobje od leta 1998 do 2013, poleg podatkov za obravnavane trge pa vsebuje podatke še za
nekatere druge proizvode, ki v tekstovnem delu niso posebej obravnavani.
Vir: MKO

Vlada dala soglasje k določilom statuta OZS o izvajanju javnih pooblastil
Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje k določilom statuta Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije, sprejetim na 1. redni seji dne 3. 7. 2014 , ki se nanašajo na izvajanje javnih
pooblastil.
Statut je pripravila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. S statutom se podrobneje določijo
naloge, njena organiziranost, območja delovanja območnih obrtno-podjetniških zbornic,
sodelovanje članov pri delu organov in vsa druga vprašanja, pomembna za delovanje Obrtnopodjetniške zbornice.
Javna pooblastila, ki so podeljena OZS, obsegajo:
• izdajanje in odvzem obrtnih dovoljenj;
• naloge s področja poklicnega izobraževanja;
• nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki
izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja
poklicno izobraževanje dijakov;
• vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene
za izobraževanje dijakov, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja, in
registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu;
• izdajanje potrdil fizični ali pravni osebi, da je zakonito ustanovljena v Republiki Sloveniji z
namenom opravljanja obrtne dejavnosti, in da ji v trenutku izdaje potrdila ni začasno ali
trajno prepovedano izvajanje te dejavnosti;
• postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom in države članice Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije in države, s katero je
sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, državljanom tretje države, ki so pridobili poklicne
kvalifikacije v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru, v
Švicarski konfederaciji in državljanom tretjih držav, v skladu z drugim odstavkom 2. člena
Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02,
92/07, 85/09, 55/12 in 32/14);
• prijavo čezmejnega občasnega (občasnega) opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in
pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in
Švicarske konfederacije;
• izdajanje licence Skupnosti in izvode licence Skupnosti za opravljanje mednarodnih
prevozov blaga in potnikov;
• izdajanje potrdila za voznike, ki niso državljani držav članic Skupnosti;
• odvzem licence Skupnosti;
• izdajanje in odvzem licence in izvode licenc za opravljanje prevozov;
• delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT
dovolilnicami;
• izdajanje potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe;
• izdajanje oznake za avto taksi prevoze s podatki o prevozniku in številki licence.
Poleg Obrtnega zakona izvajanje javnih pooblastil določajo še naslednji pravni akti:
• Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrnem registru (Uradni list RS, št.
64/13)
• Uredba o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)
• Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (Uradni list RS,
št. 26/03)
• Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11)
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D)
• Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 50/12 in 8/14)
• Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 - ZUPJS-C)
• Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/04)
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Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu (Uradni list RS, št. 115/06)
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o
priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22)
Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02,
92/07, 85/09, 55/12 in 32/14)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08,
28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in 39/13)
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07)
Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Uradni list
RS, št. 67/07)
Navodila za uporabo večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic (januar 2014 –
Mednarodni prometni forum (ITF)
Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o
razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51)
Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev)
(UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 72)
Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi
Uredbe (ES) št. 561/2006 (prenovitev) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 88)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo).

Ker je izvajanje javnih pooblastil podrobneje razdelano že z določbami Obrtnega zakona in
zgoraj navedenih pravnih aktov, določila statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih
pooblastil, dodatno določajo le še:
- c) alineja drugega odstavka 6. člena, ki določa, da OOZ vodi obrtni register na območju
svojega delovanja,
- 7. člen, ki določa, da je OOZ, na kateri zbornica v soglasju z OOZ vodi postopek izdaje in
prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v
obrtno dovoljenje, dolžna zagotoviti prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za izvajanje
teh postopkov,
- v 12. členu statuta so navedena vsa javna pooblastila, ki jih izvaja OZS,
- 64. člen, ki določa da višino nadomestil za opravljanje storitve pri izvajanju javnih
pooblastil določi skupščina zbornice v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
- 66. člen, ki določa, da se s finančnim načrtom zbornice posebej opredeli obseg dejavnosti,
ki se financirajo iz članarine članov ter drugega dela, ki se financira z ostalimi prihodki iz
dejavnosti zbornice in drugimi viri.
Vir: MGRT

Vlada daje soglasje k Statutu Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela soglasje k Statutu Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki ga je svet zavoda sprejel na 2. korespondenčni seji 17. julija 2014. Na podlagi 45. in
46. člena Zakona o zavodih ima zavod statut ali pravila. Statut oziroma pravila zavoda sprejme
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Vir: MZ

Vlada gospodarski družbi Portoroška d. o. o. zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Portorožu
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero je zavrnila zahtevo
gospodarske družbe PORTOROŠKA Gostinstvo in storitve d.o.o., Portorož, za dodelitev
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Portorožu.
Gospodarska družba Portoroška d. o. o. iz Portoroža je podala zahtevo za dodelitev koncesije
za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na novi lokaciji v Portorožu. V primeru
dodelitve koncesije bi prenehala prirejati igre na srečo na sedanji lokaciji. Trenutno prireja igre
na srečo v igralnem salonu na lokaciji Postajališka 2 v Portorožu. Na tej lokaciji prireja igre na
srečo že vse od prve dodelitve koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu v letu
2002, od takrat pa je bila koncesija dvakrat podaljšana, nazadnje z odločbo Vlade RS z dne
22. 7. 2010 za obdobje do 31. 5. 2015.
Občina Piran je že drugič odrekla soglasje gospodarski družbi Portoroška d. o. o. za
opravljanje igralniške dejavnosti na novi lokaciji. Ker je vlada pri odločanju o dodelitvi koncesije
vezana na akt oziroma dopis, s katerim je soglasje dano ali odrečeno, je Vlada RS izdala
zavrnilno odločbo.
Vir: MF

Vlada gospodarski družbi Casino Portorož zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnici v Portorožu
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero je gospodarski
družbi Casino Portorož d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Portorož, zavrnila vlogo za
dodelitev koncesije za igralnico Grand Casino Bernardin v Portorožu.
Gospodarska družba Casino Portorož d.d. je podala vlogo za dodelitev koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnici Grand Casino Portorož, kjer trenutno na podlagi dodeljene
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu do 31. 3. 2015, te prireja
koncesionar Bernardin Arkade d.d., ki bi se dodeljeni koncesiji odpovedal v primeru, da družba
Casino Portorož pridobi koncesijo za prirejanje posebnih iger v igralnici na tej lokaciji. O
dodelitvi koncesije odloča Vlada RS po prostem preudarku, ob upoštevanju kriterijev iz Zakona
o igrah na srečo.
Pri odločanju o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici po prostem
preudarku se presojajo ekonomski, socialni in drugi kriteriji, ki so v ta namen natančneje
opredeljeni v tretjem odstavku 3. člena Zakona o igrah na srečo. Vlada je ob upoštevanju
dejstva, da igralniška ponudba, ki jo želi razvijati koncesionar za igralnico na predlagani lokaciji
ne bi bistveno prispevala k zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja
dejavnosti ter ob upoštevanju dosedanjega ravnanja in finančne bonitete pravne osebe
oziroma z njo povezanih oseb (delničarji koncesionarja za igralnico so: KAD d.d., Casino
Riviera d.d., Eurotas d.d., SOD d.d., Občina Piran, Kraški zidar d.d. – v stečaju, kot imetniki
navadnih delnic in Eurotas d.d., Casino Riviera d.d., Hoteli Bernardin d.d., Casino Bled d.d.,
Tmedia S.L.R, Gorizia, Casino Sežana d.d. in Ledmark d.o.o., kot imetniki prednostnih delnic)
in tudi po pregledu izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki
jih imajo pravne osebe in njeni lastniki odločila, da se vloga družbe Casino Portorož d.d. za
dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Grand Casino Bernardin
zavrne. Družba je namreč na podlagi pravnomočnega sklepa z dne 13. 2. 2013 še vedno v
postopku prisilne poravnave, pri čemer je sporazum, ki je bil sklenjen z bankami glede
poplačila kreditnih obveznosti trenutno v fazi mirovanja, saj je bil del terjatev bank prenesen na
DUTB, ki skupaj s preostalo upnico Gorenjsko banko d.d. še vedno preučuje poslovno in
finančno stanje koncesionarja. Iz mnenja revizorske družbe UHY izhaja, da v primeru, če se
družba ne bo uspela dogovoriti z bankami glede poplačila obveznosti v načrtovanih postopkih
finančnega prestrukturiranja obstaja pomembna negotovost, ki lahko vzbudi velik dvom v
sposobnost družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje. Koncesionar sicer izpolnjuje svoje

davčne in koncesijske obveznosti, mu je pa davčni organ izdal več odločb s katerimi mu je
odložil plačilo teh obveznosti.
Vir: MF

Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali
Vlada RS je v sprejela Mnenje o pobudi Slovenske muslimanske skupnosti in Muhameda
Čerkeza za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali in ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Pobudnik zatrjuje, da naj bi bile s 25. členom Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki določa, da
mora biti omamljanje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu, kršene določbe 7. in 41. člena
Ustave RS v povezavi s 14., 1. in 2. členom Ustave. Svojo trditev utemeljuje z navedbo, da je
eden od temeljnih elementov Islama, muslimanske veroizpovedi in bogoslužja, obredni zakol
živali brez predhodnega omamljanja. Navedeni člen je bil spremenjen z zadnjo spremembo
ZZZiv. Nadalje navaja, da takšna sprememba zakona, s katero se posega v njihovo versko
pravico do obrednega zakola živali brez predhodnega omamljanja, ni neposredna posledica
evropske zakonodaje. Razloge za očitek o kršitvi ustavnih pravic in svoboščin pobudnik
opredeljuje z različnimi argumenti.
Po mnenju Vlade je ključno vprašanje, ali se predmet očitanega omejevanja verske svobode
nanaša na onemogočanje zakola brez omamljanja ali na onemogočanje uživanja oziroma
omejevanje dostopnosti halal mesa in izdelkov.
Četudi bi bila izvedba obrednega zakola živali brez omamljanja pravica vsakega verujočega
muslimana, ta v RS ne bi bila podrobneje urejena samo z določbo 25. člena ZZZiv, temveč to
področje ureja tudi zakonodaja EU, ki določa, da je živali brez omamljanja za potrebe
obrednega zakola dovoljeno klati samo v klavnicah. Po mnenju Vlade zakol živali po pravilih
obrednega zakola (kot načeloma del pravice verske svobode v smislu pravice do svobodnega
izpovedovanja vere) ni del pravice, ki bi jo lahko neposredno izvrševal pobudnik, zato v tem
delu pobudnik po mnenju Vlade ne izkazuje pravnega interesa.
Omejevanje dostopnosti in preprečitev uživanja halal mesa bi zagotovo pomenilo resno
omejevanje izpovedovanja vere, saj bi s tem verujočim muslimanom onemogočili izpolnjevanje
verskih zahtev, izhajajočih iz predloženih odlomkov verskih spisov. 25. člen ZZZiv glede tega
ni sporen, saj niti ne omejuje niti ne preprečuje trgovanja na trgu EU ali uvoza iz tretjih držav
halal mesa in drugih halal izdelkov. Po mnenju Vlade glede uživanja (in razdeljevanja) mesa in
izdelkov iz živali, ki so bile zaklane na način, kot ga predpisujejo verska določila, ustavna
pravica do verske svobode iz 41. člena Ustave v povezavi z načelom ločenosti države in
verskih skupnosti iz 7. člena Ustave s 25. členom ZZZiv ni omejena.
Po mnenju vlade pobudnik ni izkazal, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja
njegovega pravnega položaja, zato predlaga Ustavnemu sodišču, da pobudo zavrže zaradi
neizkazanega pravnega interesa, podredno pa zavrne.
Vir: MKO

Vlada RS sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena Mura 2014
Vlada Republike Slovenije je na seji 26. avgusta sprejela sklep o izvedbi vaje državnega
pomena Mura 2014. Enodnevna teoretična vaja na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami bo izvedena z namenom celovitega preverjanja pripravljenosti na poplave v porečju
reke Mure.
Vaja bo izvedena na podlagi predpostavke, da se je zaradi obilice padavin in naglega taljenja
snega v štajerskih avstrijskih Alpah naglo povišal vodostaj reke Mure, kar je povzročilo delne
porušitve in preplavljanje protipoplavnih nasipov in nevarnost poplav v naseljih vzdolž reke

Mure. Nevarnost poplav grozi naseljem v Pomurju ter naseljem ob Muri v madžarski županiji
Zala in hrvaški županiji Medžimursko. Pričakuje se povišanje vodostaja reke Mure s povratno
dobo 100-letnih voda (Q100). Naglo so se povišali tudi vodostaji Ledave in Ščavnice, ki sta
glavna pritoka reke Mure. Za reševanje nastalega položaja se vključijo pristojni organi, službe
in organizacije na lokalni, regijski in državni ravni ter ostale zmogljivosti, ki sodelujejo pri
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob poplavah.
Z vajo se preverjajo postopkovniki in zmogljivosti za ukrepanje ob nevarnosti poplav,
ocenjujejo strokovne rešitve in predpostavke odzivov, predvidenih za ukrepanje ob poplavah,
preizkuša sodelovanje različnih organov, služb in organizacij ter drugih subjektov, vključenih v
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov. Na osnovi analize vaje se
izboljšata ukrepanje in pripravljenost na poplave.
Vir: MO

Vlada RS sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena NEK 2014
Vlada Republike Slovenije je na seji 26. avgusta sprejela sklep o izvedbi vaje državnega
pomena NEK 2014.
Dvodnevna kombinirana vaja NEK 2014 bo izvedena z namenom celovitega preverjanja
pripravljenosti na jedrsko nesrečo.
Vaja bo izvedena s predpostavko, da je zaradi napake pri delovanju NEK prišlo do izrednega
dogodka, ki ga je NEK razvrstil v eno od predvidenih stopenj nevarnosti. Zaradi izrednega
dogodka je velika verjetnost, da pride do sprostitve radioaktivnih snovi v okolje in razširjanje
radioaktivnega oblaka v širšo okolico. V reševanje nastalega položaja se vključijo pristojni
organi, službe in organizacije na lokalni, regijski in državni ravni ter ostale zmogljivosti, ki
sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanju načrtovanih zaščitnih
ukrepov ob jedrski nesreči.
Z vajo se preverijo rešitve iz načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči,
preizkusi se sitem vodenja aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči, preveri se primernost
organiziranja, delovanja in zmogljivosti za ukrepanje ob jedrski nesreči, preizkusi se
usklajenost sprejetih odločitev v različnih službah in enotah, ki sodelujejo pri izvajanju nalog ter
ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. V praktičnem delu vaje se preveri sprejeti koncept
delitve tablet kalijevega jodida. Na osnovi analize vaje se izboljšata ukrepanje in pripravljenost
na ukrepanje ob jedrski nesreči v NEK.
Vir: MO

Vlada dala predhodno soglasje družbi Medle montaža za ustanovitev invalidskega
podjetja
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala predhodno soglasje, da lahko družba
MEDLE MONTAŽA, sestavljanje kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o., posluje kot invalidsko
podjetje.
Družba Medle montaža je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
vložila vlogo za ustanovitev invalidskega podjetja. Vlogi je priložila poslovni načrt za tri leta,
predstavitev družbe in program, opise kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev delovanja
načrtovanega invalidskega podjetja s finančnimi projekcijami poslovanja. Načrtovano
invalidsko podjetje bo v prvem letu poslovanja zaposlovalo predvidoma 6 delavcev od tega 3
invalide, do konca leta 2016 pa predvidoma 12 delavcev, od tega vsaj 50% invalidov.
Glavna dejavnost načrtovanega invalidskega podjetja je proizvodnja serijskega stavbnega
pohištva iz PVC (sestavljanje oken manjših dimenzij), dejavnost pa omogoča tudi lažja delovna
mesta. V načrtovanem invalidskem podjetju bodo skladno s poslovnim načrtom zagotovljeni

ustrezni kadri, proizvodni oz. storitveni programi in prostori, ki so ustrezna podlaga za
normalno poslovanje in prepoznavnost invalidskega podjetja. Pripravljeni so tudi ustrezni
programi usposabljanja delavcev in prilagoditve delovnih mest, s čemer se bo lahko zagotovilo
uspešno zaposlovanje invalidov.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zadeve je na podlagi pregleda
vloge in opravljenega pregleda v načrtovanem invalidskem podjetju ugotovilo, da so izpolnjeni
pogoji iz 53. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Status
invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za invalidsko
varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Vir: MDDSZ

Namestnik odposlanca za MSP bo po novem iz agencije SPIRIT
Vlada RS je danes na redni seji spremenila svoj sklep z dne 28. 7. 2011 tako, da se 2. točka
po novem glasi: »Vlada Republike Slovenije je skladno z usmeritvijo Evropske komisije v
Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij: »Pregled "Akta za mala podjetja" za Evropo« z dne 3. 3. 2011 (COM
(2011) 78 konč.) odločila, da vlogo odposlanca Republike Slovenije za mikro, mala in srednje
velika podjetja opravlja generalni direktor direktorata, pristojnega za mikro, mala in srednje
velika podjetja na ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, vlogo njegovega namestnika pa
vodja področja, pristojnega za podjetništvo v okviru Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.«.
Novost je ta, da je za namestnika odposlanca za mala in srednja podjetja (MSP) imenovan iz
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij in turizma (SPIRIT Slovenije); prej je bil tudi namestnik iz ministrstva, pristojnega za
gospodarstvo. S spremembo sklepa se želi doseči čim večjo operativnost in sodelovanje s
poslovnim okoljem.
MSP so namreč zelo pomemben in na posameznih področjih ključni nosilec gospodarske rasti,
inovativnosti, zaposlovanja in vključevanja v družbo. Zato jim je v EU namenjena posebna
pozornost. Ukrepi, ki podpirajo MSP in podjetništvo, so predstavljeni v Aktu za mala podjetja
za Evropo (SBA), k izvajanju katerega smo se zavezale tako države članice kot Evropska
komisija. Slovenija se je leta 2010 kot ena izmed prvih držav članic EU odzvala s sprejemom
celovitega dvoletnega Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja, v okviru katerega
je opredelila tudi vlogo odposlanca za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Vir: MGRT

Vlada sprejela predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost Ministrstva za pravosodje
pod zaporedno številko 7 - MPJU: Cenik za izdajo publikacije Pravosodni bilten št.
2/2014
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji podala soglasje k oblikovanju cenika za lastno
dejavnost Ministrstva za pravosodje, in sicer pod zaporedno številko: 7 - MP: Cenik za izdajo
publikacije Pravosodni bilten št. 2/2014.
Pravosodni bilten je strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, pravobranilce ter druge
funkcionarje in zaposlene v pravosodnih organih, ki ga Ministrstvo za pravosodje izdaja na
podlagi 74.a člena Zakona o sodiščih in Pravilnika o izdajanju strokovne literature.
Pri izračunih je Ministrstvo za pravosodje v neposrednih stroških upoštevalo dejanske stroške:
stroški grafične priprave, izvedbenega oblikovanja in tiskanja publikacije, plačila avtorskih
honorarjev ter stroški pakiranja in dostave publikacij naročnikom. Pri izračunu cene za zunanje
kupce se je poleg neposrednih stroškov upošteval še strošek dela - pričakovana trimesečna
plača delavke, ki opravlja naloge v zvezi s pripravo Pravosodnega biltena za objavo, vodenje

evidence o naročnikih, izdaja računov in razpošiljanje posameznim naročnikom, vodenje
finančnih evidenc, spremljanje plačil in pošiljanje opominov v primeru nepravočasnih plačil.
Na podlagi vseh izračunov smo prišli do cene, ki je potrebna za kritje dejanskih stroškov.
Soglasje k določitvi cene Pravosodnega biltena št. 2/2014 je bilo dne 7. 8. 2014 dano tudi s
strani Ministrstva za finance.
Vir: MP

Odločitev o porabi presežka prihodkov nad odhodki Centralne tehniške knjižnice
Univerze v Ljubljani
Vlada je na današnji seji na predlog sveta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani
odločila, da Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani presežek prihodkov nad odhodki
v višini 429,63 EUR nameni za nakup opreme v letu 2014.
V skladu s prvim odstavkom 22. člena sklepa lahko zavod presežek prihodkov nad odhodki
uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih ali ga vplača v državni proračun.
Upoštevajoč drugi odstavek citiranega člena sklepa o načinu razpolaganja s presežkom
prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica zavoda na predlog sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2013 znaša 429,63 EUR. Svet CTK je na 10.
Seji sveta CTK, dne 26. 2. 2014, sprejel sklep št. 7, po katerem se presežek prihodkov nad
odhodki za leto 2013, z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb v višini 35,07 EUR iz
sredstev za izvajanje javne službe ter 394,56 EUR iz sredstev od prodaje blaga in storitev na
trgu, v skupni vrednosti 429,63 EUR, razporedi za nakup opreme v letu 2014.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je načrtovane investicijske transfere za
investicijsko vzdrževanje CTK zmanjšalo ter v letu 2013 sredstev za investicijsko vzdrževanje
CTK ni nakazalo. Z obzirom na to je Vlada RS odločila, da se presežek prihodkov nad odhodki
iz leta 2013 v skupni višini 429,63 EUR nameni za nakup opreme in se s tem omogoči CTK
kakovostno opravljanje osnovne dejavnosti.
Vir: MIZŠ

Vlada prerazporedila pravice porabe in razporeditev splošne proračunske rezervacije
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe in
razporeditev splošne proračunske rezervacije.
Iz tekoče proračunske rezerve se razporedi pravice porabe na proračunsko postavko
Statističnega urada Republike Slovenije - Materialni stroški v skupni višini 103.900,00 EUR.
Sredstva so namenjena za delno plačilo stroškov najemnin za poslovne prostore.
Republika Slovenija mora v avgustu poravnati obveznost iz naslova redne članarine OZN v
višini 2.055.406,38 EUR, da pred začetkom 69. zasedanja Generalne skupščine OZN ne bi
bila na seznamu držav neplačnic v redni proračun OZN.
S splošne proračunske rezervacije se razporedi pravice porabe v podprogram Prostorski in
drugi pogoji za delo pravosodnih organov v višini 250.000,00 EUR v finančni načrt Ministrstva
za pravosodje. Razporeditev je namenjena za delno pokrivanje obveznosti iz naslova plačila
najemnin za pravosodne organe, za katere je pristojno.
Od leta 2005 dalje so lastniki stanovanjskih hiš ob državni cesti G1-3 (v Pomurju) vložili več
tisoč zahtevkov za plačilo odškodnin za nepremoženjsko škodo zaradi povečanega težkega
tovornega prometa na tej cesti. Kot organ, ki finančno realizira pravnomočne sodne odločbe, je
bila določena Direkcija RS za ceste. Le-ta v proračunu za leto 2014 ne razpolaga z zadostnim

obsegom pravic porabe za izplačilo odškodnin, višino teh pa je tudi težko natančno načrtovati,
saj DRSC ne more vplivati na hitrost sodnih postopkov. Zato se s to razporeditvijo zagotavljajo
pravice porabe za ta namen v višini 1.345.908,36 EUR za realizacijo 97 izdanih pravnomočnih
sodnih odločb.
S splošne proračunske rezervacije se razporedi pravice porabe v podprogram 040301
Upravne storitve v upravnih enotah v višini 1.000.000,00 EUR. Razporeditev je namenjena za
izplačilo odškodnin v upravnem postopku izvrševanja Zakona o povračili škode osebam, ki so
bile izbrisane iz stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). V letošnjem letu dodeljena sredstva za te
namene bodo porabljena v sredini septembra. Število prejetih vlog že preseglo število 3.000.
Upravne enote so v juliju ugodno rešile 780 vlog, skupaj je na dan 14. 8. 2014 ugodno rešenih
1.295 vlog, kar pomeni 1.400.000,00 EUR finančnih posledic v letošnjem letu. Za izvrševanje
ZPŠOIRSP potrebujejo dodatna sredstva.
Prerazporeja se pravice porabe v višini 29.498,85 EUR s proračunske postavke za materialne
stroške pri Ministrstvu za pravosodje na proračunski postavki »Materialnih stroškov DKP« in
»Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP«. Prerazporeditev se predlaga na podlagi 3.
odstavka 3. člena dodatka k Sporazumu o prenosu delovnega mesta in finančnih sredstev iz
Ministrstva za pravosodje v Ministrstvo za zunanje zadeve.
Prerazporeja se pravice porabe ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 6 mio
EUR, iz proračunske postavke Raziskovalna dejavnost, kjer ostajajo pravice porabe, saj se
cena raziskovalne v letu 2014 ne bo povečala, na proračunsko postavko Dejavnost visokega
šolstva tako, da se bodo zagotovile manjkajoče pravice porabe za financiranje izvajanja
programov visokega šolstva javnih zavodov in koncesionarjev.
Prosta sredstva vladnih služb se prerazporedijo na postavko Tekoča proračunska rezerva v
višini 50.000,00 EUR.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prerazporeja v tekočo proračunsko
rezervo 100.000,00 EUR.
Prerazporeja se pravice porabe ministrstva za obrambo v skupni višini 251.781,00 EUR iz
proračunske postavke Nakup streliva, na proračunsko postavko Tekoča proračunska rezerva.
Prerazporeja se pravice porabe ministrstva za pravosodje v višini 48.738,06 EUR s
proračunske postavke za plače pri Ministrstvu za pravosodje na proračunsko postavko za
plače pri Ministrstvu za zunanje zadeve – DKP. Prerazporeditev se predlaga na podlagi 3.
odstavka 3. člena dodatka k Sporazumu o prenosu delovnega mesta in finančnih sredstev iz
Ministrstva za pravosodje v Ministrstvo za zunanje zadeve.
S prerazporeditvijo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prerazporeja sredstva iz proračunske
postavke Informiranje in promocija kmetijskih in živilskih proizvodov na postavko Tekoča
proračunska rezerva, v skupni višini 188.898,00 EUR.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prerazporeja v tekočo proračunsko rezervo 3,5
mio EUR.
V letu 2014 se na proračunski postavki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport beleži
nižje število mladih raziskovalcev, ki temelji na skrajšanem obdobju usposabljanja in sicer iz
4,5 let na 3,5 let. V letu 2013 in 2014 pa zaključujeta dve generaciji mladih raziskovalcev
hkrati. Glede na zgoraj navedeno na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se jih
prerazporeja v tekočo proračunsko rezervo.
Vir: MF

Vlada uvrstila nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017
Vlada RS je danes na redi seji na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 št.
00726-19/2013 z dne 25. 7. 2013 odločila, da se v veljavni načrt razvojnih programov za
obdobje 2014-2017 uvrstijo novi projekti, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1536-11-0022
»Dodatni ukrepi za problemska območja«:
• 2130-14-8201 ''Koordinacija, promocija in skrbništvo programa HRT'',
• 2130-14-8202 "Podjetno v svet podjetništva HRT'', in
• 2130-14-8203 ''Finančne spodbude za novonastala podjetja HRT''.
Uvrstitev novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017 je
podlaga za pripravo pogodb in operativno izvedbo navedenih instrumentov omenjenega
Programa.
Vir: MGRT

Vlada v Načrt razvojnih programov 2014 – 2017 uvrstila nov projekt
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 20142017 uvrstila nov projekt 1613-14-0006 »Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v
Makedoniji – MK 10 IB FI 03«.
Carinska uprava RS je v skladu s 3. členom Uredbe o izvajanju projektov tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči na podlagi
predhodnega soglasja vlade, oddala vlogo na razpis Evropske komisije za izbor izvajalca
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS) v Makedoniji z naslovom
»Finalization of the preparation for the accession to the Convention on a common transit
procedure (CTC) and to the Convention for simplification of formalities in trade in goods – MK
10 IB FI 03« ter bila 8. 4. 2014 izbrana za izvajalko projekta. Na podlagi izbora bo predvidoma
do oktobra 2014 podpisana pogodba o sodelovanju med Evropsko komisijo, Carinsko upravo
Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Makedonije, s čimer je predviden tudi
začetek izvajanja projekta TMIS. Projekt bo v celoti financiran z EU sredstvi; prvi avans za
izvajanje projekta v prvih dvanajstih mesecih bo nakazan v tridesetih dneh po podpisu
pogodbe.
Carinska uprava RS kot nosilka projekta TMIS mora v skladu z 10. in 11. členom Uredbe o
izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne
tehnične pomoči za upravljanje s sredstvi EU projekt uvrstiti v Načrt razvojnih programov, na
katerem se bo spremljala celotna poraba sredstev EU, odpreti posebni namenski podračun v
okviru enotnega zakladniškega računa države in odpreti namensko proračunsko postavko, na
kateri se bodo zagotavljale pravice porabe.
Predvideni rezultati projekta TMIS, ki jih je potrebno doseči v času trajanja projekta, so
opredeljeni v dveh komponentah, in sicer:
- komponenta 1: Končati priprave na pristop h konvencijama o skupnem tranzitu in enotni
upravni listini,
- komponenta 2: Povečati administrativno in operativno sposobnost administracije za
izvajanje tranzitne in carinske zakonodaje.
Projekt bo trajal 24 mesecev in se bo v celoti financiran iz evropskih sredstev. Vrednost
projekta je ocenjena na 947.368 EUR.
Vir: MF

Predlog podaljšanja veljavnosti projekta 2330-12-2162 ‘‘Obnova podstrehe POŠ Janče’’
do 31. decembra 2014
Vlada RS je v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2014–2017 do 31. decembra 2014
podaljšala veljavnost projekta 2330-12-2162 "Obnova podstrehe POŠ Janče".
Zaradi zagotavljanja tekočega poteka izplačil zahtevkov, se v veljavnem NRP do 31. decembra
2014, podaljša veljavnost projekta 2330-12-2162 ''Obnova podstrehe POŠ Janče''.
MOL se je na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prijavila s projektom: Obnova
podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče.
Namen projekta je omogočiti medgeneracijsko druženje, izvajanje kulturno – umetniških,
športnih in izobraževalnih dejavnosti, vzpostavljanje in nadgradnjo obstoječih družbenih vezi in
delovanje e-točke. MOL je zahtevek za izplačilo sredstev vložila decembra 2013. Stranko je
agencija v postopku pozivala na večkratno dopolnitev dokumentacije. Februarja 2014 je bil
vložen popoln zahtevek in predan v službo za kontrolo agencije. Zaradi dolgotrajnosti postopka
in zahtevne izvedbe, je prišlo do zamika realizacije.
Vir: MKO

Vlada o Twinning projektu »Krepitev procesa razvojnega načrtovanja v Bosni in
Hercegovini«
Vlada je na današnji seji obravnavala informacijo o Twinning projektu IPA 2009 BA09 IB OT 02
»Krepitev procesa razvojnega načrtovanja v Bosni in Hercegovini«. Sprejela je sklep, da se
izvajanje projekta vključno s finančnimi sredstvi prenese iz Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Ministrstvo za finance. Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo zagotovila tudi prenos arhiva in fizične
dokumentacije projekta na Ministrstvo za finance.
Na podlagi EU pravil za izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in
Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov
bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 51/09, 49/10, 26/12 38/12 in 54/14) se projekt
izvaja v instituciji, kjer je zaposlen vodja projekta. Vodja projekta je bil 1. 6. 2014 prezaposlen
na Ministrstvo za finance, zato se izvajanje projekta vključno s finančnimi sredstvi prenese na
Ministrstvo za finance.
Vir: SVRK

Projekt krepitve organizacijskih in institucionalnih zmogljivosti Republike Makedonije
za proces vključevanja v Evropsko unijo
Vlada Republike Slovenije se je na svoji 70. seji seznanila z Informacijo o sodelovanju
Republike Slovenije v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2012 »Nadaljnja
krepitev organizacijskih in institucionalnih zmogljivosti Republike Makedonije za proces
vključevanja v Evropsko unijo. Vlada je potrdila, da Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje pri
prijavi na razpisan projekt kot sodelujoči partner.
Cilj projekta je nadaljnja podpora procesu vključevanja Republike Makedonije v Evropsko unijo
s krepitvijo zmogljivosti Sekretariata za evropske zadeve (SEA) pri zagotavljanju medresorske
koordinacije, določanja prednostnih nalog pri integracijskem področju in upravljanju programov
instrumentov predpristopne pomoči IPA.
S kandidaturo za projekt Slovenija izvaja usmeritve Smernic za delovanje Republike Slovenije
do Zahodnega Balkana. Sodelovanje pri projektu je v skladu s krepitvijo sodelovanja Slovenije
na področju Zahodnega Balkana in podpira politiko predpristopne pomoči EU ter ima pozitivne
finančne učinke na slovenski proračun.

Vir: MZZ

Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske
komisije o vozniških dovoljenjih
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije v
predsodnem postopku zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 7. člena Direktive 2006/126/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih
(prenovitev).
V odgovoru je pojasnjeno, da se bo za potrebe implementacije v Republiki Sloveniji navedenih
določb Direktive 2006/126/ES uporabljal sistem EUCARIS, kar je Republika Slovenija Evropski
komisiji že pojasnila 9. oktobra 2013. Pristojbino za uporabo omrežja EUCARIS za področje
izmenjave informacij o vozniških dovoljenjih RESPER je Republika Slovenija že poravnala.
Pred začetkom uporabe omrežja RESPER je potrebno v Republiki Sloveniji nadgraditi
obstoječi register voznikov, tako da bo omogočena elektronska izmenjava podatkov o
vozniških dovoljenjih med pristojnimi organi drugih držav članic EU in evidenco vozniških
dovoljenj ter obratno. Delovna skupina, ki je bila ustanovljena za implementacijo te naloge, je
pripravila vse potrebne dokumente za vključitev Republike Slovenije v omrežje RESPER.
Zaradi težav s programsko in strojno opremo pa nadgradnja registra voznikov ni bila
opravljena v predvidenem roku, niti v roku, ki ga je Republika Slovenija posredovala Evropski
komisiji s pojasnilom dne 9. oktobra 2013. Dodatno težava se je pojavila zaradi vzdrževalne
pogodbe za register voznikov, ki poteče v septembru 2014, na podlagi katere obstoječi
pogodbeni partner za vzdrževanje registra voznikov ni uspel zagotoviti nadgradnje za
vključitev Republike Slovenije v omrežje RESPER.
Trenutno poteka javni razpis za novo vzdrževalno pogodbo za register voznikov, ki vključuje
tudi nadgradnjo za potrebe vključitve Republike Slovenije v sistem RESPER. Zaradi časovnih
omejitev, ki so posledica postopkov javnega naročanja za novo vzdrževalno pogodbo, uvajanja
verjetnega novega vzdrževalca evidence registra voznikov in planiranja sredstev za strojno
opremo, vključitve Republike Slovenije v omrežje za elektronsko izmenjavo informacij o
vozniških dovoljenjih RESPER ne bo mogoče realizirati pred 28. 2. 2015.
Vir: MzIP

Odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije glede vgradnje
svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozil
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije v
predsodnem postopku, z dne 22. 7. 2014, zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive
Komisije 2013/60/EU o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter Direktive 2009/67/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali
trikolesna motorna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku v pravni red Republike
Slovenije.
Vlada RS v odgovoru pojasnjuje:
v pravni red Republike Slovenije je bila Direktiva 2013/60/EU že prenesena z naslednjimi
predpisi:
1. Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij
za dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 50/14), ki uveljavlja:
a. Tehnično specifikacijo za vozila TSV – 312/05 - Del 5 o določenih sestavnih delih
in značilnostih dvo- in trikolesnih motornih vozil (Ukrepi proti onesnaževanju zraka
zaradi dvo- in trikolesnih motornih vozil);
b. Tehnično specifikacijo za vozila TSV – 308/02 o vgradnji svetlobnih in svetlobnosignalnih naprav na dvo- in trikolesna motorna vozila;
2. Pravilnikom o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov,
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 57/14).

V teku je tudi postopek notifikacije navedenih predpisov Evropski komisiji z vnosom vseh
relevantnih podatkov in objavo besedil v elektronski notifikacijski bazi Evropske komisije.
Republika Slovenija je s tem v celoti prenesla Direktivo 2013/60/EU v pravni red Republike
Slovenije.
Vir: MzIP

Vlada sprejela sklep o sodelovanju RS na vaji kriznega upravljanja EU
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o sodelovanju Republike Slovenije
na vaji kriznega upravljanja EU Crisis Management Exercise Multi Layer 2014 – ML 14.
Vaja kriznega upravljanja EU Crisis Management Exercise Multi Layer 2014 je v Republiki
Sloveniji načrtovana z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letih 2013 in 2014.
Namen vaje je preveriti in oceniti strukture Skupne varnostne in obrambne politike za krizno
odzivanje in upravljanje v povezavi z ostalimi mehanizmi kriznega odzivanja EU ter izboljšati
zmogljivosti EU za upravljanje kriz, vključno s procesom sprejemanja odločitev, načrtovanjem
in operativnimi zmogljivosti. Vaja bo preverila zmogljivosti, postopke kriznega upravljanja in
odzivanja, vključno z nekaterimi predlaganimi novimi postopki, strukture EU in njihovo
vzajemno delovanje in usklajevanje.
Preverjene bodo različne ravni kriznega odzivanja in upravljanja EU, od politično strateške do
operativne. Poleg Evropske zunanje službe (EEAS) bodo v vajo vključeni tudi Svet EU,
Evropska komisija, posebni predstavnik EU (EUSR), delegacije EU in agencije, države članice,
imenovani vodja civilne misije z osebjem (HoM), poveljstvo operacije (EU OHQ) in poveljstvo
sil (EU FHQ).
Vaja bo izvedena v času med 30. septembrom in 23. oktobrom letos. V Republiki Sloveniji bo
potekala na sedežih vadbencev, praviloma v okviru rednega delovnega časa in na podlagi
pripravljenega scenarija.
Vir: MO

Vlada soglašala, da URSZR sodeluje v programu EU za preventivo, pripravljenost in
odziv na poplave na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS)
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji soglašala, da Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje (URSZR, organ v sestavi Ministrstva za obrambo) sodeluje v projektu
Evropske unije Program za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave na Zahodnem
Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS) kot partner v konzorciju skupaj z italijanskim Oddelkom za
civilno zaščito (DPC, vodilni partner), italijansko raziskovalno agencijo CIMA, italijanskim
podjetjem StudareSvilupo, nemško Zvezno agencijo za tehnično pomoč (THW), hrvaško
Državno upravo za zaščito in reševanje (DUZS), Svetovno meteorološko organizacijo (WMO),
švedsko Agencijo za zaščito in pripravljenost (MSB) in slovenskim podjetjem Hidrotehnik, d. d.
Ob katastrofalnih poplavah, ki so maja 2014 prizadele Bosno in Hercegovino ter Srbijo, se je
potrdilo, da države Zahodnega Balkana ogrožajo naravne in druge nesreče, ki imajo lahko tudi
čezmejne učinke in presegajo odzivne zmožnosti prizadete države. Državi sta zaprosili za
mednarodno pomoč. Slovenija je bila med prvimi državami, ki so se odzvale prošnji, in je
obema državama nudila takojšnjo reševalno in drugo pomoč. Slovenija je svojo zavezo za
pomoč Bosni in Hercegovini ter Srbiji pri odpravi posledic poplav, ki so državi prizadele maja
2014, potrdila na Donatorski konferenci za Bosno in Hercegovino ter Srbijo, ki je na pobudo
Slovenije potekala 16. julija 2014 v Bruslju.
1. julija 2014 je Evropska komisija objavila razpis za izvedbo Programa za preventivo,
pripravljenost in odziv na poplave na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS) v skupni

vrednosti 6.000.000 evrov. Namen programa IPA FLOODS je povečati sposobnost držav
upravičenk programa pri zagotavljanju učinkovitega obvladovanja poplavne ogroženosti na
nacionalni, regionalni in evropski ravni. Države upravičenke programa IPA FLOODS so
Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška (samo LOT 1), Kosovo, Makedonija,
Srbija in Turčija.
URSZR se na projekt prijavlja kot partner v konzorciju in bo v projektu predvidoma sodelovala
z dvema do tremi strokovnjaki. Delo bo obsegalo koordinacijo organiziranja večnacionalnih
modulov za reševanje iz vode in na njej, organizacijo usposabljanj osebja teh večnacionalnih
modulov, pripravo standardnih operativnih postopkov za večnacionalne module ter
sodelovanje pri ostalih aktivnostih programa skladno z dogovorom z vodilnim partnerjem. Za
namen izvajanja administrativne podpore projekta bo URSZR za določen čas trajanja projekta
v Oddelku za evropske projekte zaposlila eno osebo. Finančna sredstva za delo navedenih
strokovnjakov, delavca za administrativno podporo in izvajanje aktivnosti bodo zagotovljena v
proračunu programa IPA FLOODS.
Izvedba programa je 100-odstotno financirana iz sredstev Evropske unije v okviru Instrumenta
za predpristopno pomoč.
Vir: MO

Vlada ratificirala Sporazum med Slovenijo in Turkmenistanom o gospodarskem
sodelovanju
Vlada Republike Slovenije je na svoji 70. seji izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o gospodarskem sodelovanju, podpisanega v
Ašhabatu, 22. julija 2014.
S sporazumom se pogodbenici zavezujeta, da si bosta v okviru svojih zakonov in predpisov in
ob upoštevanju mednarodnih obveznosti ter sporazumov kar najbolj prizadevali za razvoj in
krepitev gospodarskega sodelovanja na čim širši podlagi na vseh področjih, za katere menita,
da so v njunem obojestranskem interesu in v obojestransko korist. S tem namenom
pogodbenici ustanavljata medvladno komisijo, ki obravnava področja v okviru tega sporazuma.
Sporazum je bil podpisan ob uradnem obisku predsednika Republike Slovenije v
Turkmenistanu 22. julija 2014.
Vir: MZZ

Vlada za sklenitev Sporazuma med Slovenijo in Indijo o opravljanju pridobitne
dejavnosti vzdrževanih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
Vlada Republike Slovenije se je na svoji 70. seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti
vzdrževanih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov ter pooblastila Karla
Erjavca, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, za podpis sporazuma.
Sporazum omogoča, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom
akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani
diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi
sprejemnici.
Vir: MZZ

Vlada RS sprejela pobudo za podpis Konvencije Sveta Evrope o prirejanju izidov
športnih tekmovanj
Vlada RS je na današnji seji sprejela pobudo za podpis Konvencije Sveta Evrope o prirejanju
izidov športnih tekmovanj na 13. Konferenci ministrov za šport Sveta Evrope, ki bo od 17. 9. do
18. 9. 2014 v Magglingenu/Macolinu, Švica. Vlada RS je pobudo za podpis konvencije poslala
v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije.
Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Pikalo se bo z delegacijo udeležil 13.
Konference ministrov za šport Sveta Evrope v Magglingenu/Macolinu, Švica, od 17. do 18. 9.
2014, na kateri bodo ministri za šport držav članic Sveta Evrope – podpisnic Evropske kulturne
konvencije podpisali »Konvencijo Sveta Evrope o prirejanju izidov športnih tekmovanj«.
Konvencija predstavlja okvirni sporazum, ki bo zavezujoč za države podpisnice in bo
zavezoval k implementaciji v nacionalno zakonodajo. Konvencija med drugim vključuje tudi
definicijo (ne)legalnih stav, glede katere je bila s strani določenih strank (Malte in Evropske
Komisije) predlagana spremembo v smeri izpustitve določbe, ki (ne)zakonitost prirejanja stav
veže na pravo države sedeža potrošnika. Slovenije meni, da je definicija, ki presojo
(ne)zakonitosti stav veže na pravo sedež potrošnika, ključna z vidika uresničevanja ciljev
nacionalne zakonodaje in izvrševanja suverene oblasti države na celotnem njenem območju,
torej tudi na svetovnem spletu.
Vabilo za udeležbo na konferenco in podpis konvencije je ministrstvo prejelo že 28.4.2014,
vsebina konference in konvencije za RS pomeni nadaljnji korak urejanja športnega področja, tj.
pri odpravi manipulacij v zvezi s športnimi tekmovanji, predvsem nelegalnih stav.
Vir: MIZŠ

Odgovor na sklepe, ki so jih sprejele tri komisije DS ob ponovni seznanitvi s
sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu
februarja 2014
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Odgovorom na sklepe, ki so jih Komisija
Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj sprejele na skupni seji 16. julija 2014 ob ponovni seznanitvi s sanacijskimi
ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014.
Vlada RS v tem odgovoru na sklepe, podaja zahtevana pojasnila in podatke v povezavi s
sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja
2014.
Vir: MKO

Vlada imenovala vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Vlada RS je imenovala Stanislavo Dešnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda
Krajinski park Goričko. Delo prične s 3. 9. 2014 in ga opravlja do imenovanja direktorja
Javnega zavoda Krajinski park Goričko, vendar najdlje eno leto, tj. do 2. 9. 2015.
Imenovanje Stanislave Dešnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park
Goričko se sprejema v okviru opravljanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije po 115.
členu Ustave Republike Slovenije, ker gre le za imenovanje zaradi izteka mandata
dosedanjemu direktorju Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Dosedanjemu direktorju
Javnega zavoda Krajinski park Goričko se mandatno obdobje izteče 2. 9. 2014.

Stanka Dešnik je univ.dipl.inž. krajinske arhitekture. v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je
zaposlena od leta 2004 kot visoki naravovarstveni svetnik, strokovna vodja za področje
varstva narave in kulturne krajine.
Vir: MKO

Vlada soglaša k imenovanju direktorja javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra
Vlada RS je na današnji seji sprejela soglasje k imenovanju Radoslava Marčana, dr. med.,
spec., za direktorja javnega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
Javni zdravstveni zavod Ortopedska bolnišnica Valdoltra je 3. 5. 2013 objavil javni razpis za
zasedbo prostega delovnega mesta za direktorja zavoda. Razpisna komisija za razpis
direktorja je 24. 5. 2013 ugotovila, da je na objavljen razpis za direktorja zavoda pravočasno
prispela 1 (ena) prijava. Prijava na prosto delovno mesto je izpolnjevala vse zahteve iz razpisa.
Na 20. redni seji dne 24. 5. 2013 je Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra sprejel
sklep o imenovanju Radoslava Marčana dr. med., spec. ortopeda za direktorja javnega zavoda
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, za mandatno dobo štirih (4) let.
Vir: MZ

Vlada soglaša imenovanjem Magdalene Urbančič, dr. med., spec. pediatrije za
direktorico CZBO
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela soglasje k imenovanju Magdalene Urbančič, dr.
med., spec. pediatrije za direktorico javnega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični.
Center za zdravljenje bolezni je v časniku Delo in na spletni strani Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje 14. 3. 2014 objavil javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za
direktorja/ice zavoda. Razpisna komisija je ugotovila, da so se na razpis pravočasno prijavili
trije kandidati. Razpisna komisija je dve prijavi, ki nista bili vloženi skladno s pogoji razpisa,
izločila iz razpisanega postopka. Ena prijava je bila pravočasna in je izpolnjevala vse razpisne
pogoje, zato je razpisna komisija predlagala svetu CZBO, da za direktorico imenuje
Magdaleno Urbančič, dr. med. spec. pediatrije.
Na 4. redni seji dne 25. 4. 2014 je Svet zavoda CZBO sprejel sklep o ponovnem imenovanju
direktorice Magdalene Urbančič, dr. med. spec. pediatrije, za mandatno dobo štirih (4) let.
Imenovanje direktorice je nujno za zagotavljanje nemotenega dela javnega zdravstvenega
zavoda. Četrti mandat direktorici Magdaleni Urbančič, dr. med. spec. pediatrije poteče 31. 8.
2014.
Vir: MZ

Vlada RS v Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje imenovala Roberta
Harba
Vlada RS je v Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje do
15. 6. 2017 imenovala člana Roberta Harba, ki ga je predlagala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije.
V sklepu Vlade RS, z dne 12. 6. 2014, se v tretji alineji tretje točke sklepa besedilo »ki ga je
predlagalo Združenje delodajalcev Slovenije«, popravi v »ki sta ga predlagala Gospodarska
zbornica Slovenije, Zbornica gorskih centrov in Energetska zbornica Slovenije«.
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov.
Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma

strokovnega izobraževanja, in sicer: pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog
ministrstva, pristojnega za šolstvo, pet na predlog ministrstev, - pet na predlog pristojnih
zbornic in štiri na predlog sindikatov. Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci
poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.
S sklepom Vlade RS, z dne 12. 6. 2014, je bil s funkcije člana Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, razrešen Branko Kumer, ki sta ga predlagali
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport je od pristojnega predlagatelja, Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije prejelo predlog za imenovanje Roberta Harba za člana Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
V sklepu Vlade RS, z dne 12. 6. 2014, je prišlo pri napake pri navedbi predlagatelja člana
Janeza Dekleve. Janeza Deklevo sta za člana predlagala Gospodarska zbornica Slovenije,
Zbornica gorskih centrov in Energetska zbornica Slovenije in ne Združenje delodajalcev
Slovenije, kot je pomotoma navedeno v prej citiranemu sklepu Vlade RS.
Trenutno sestava Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje ni popolna
zaradi razrešitve Branka Kumra s funkcije člana Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje. Na podlagi navedenega MIZŠ Vladi RS predlaga imenovanje
Roberta Harba za člana Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, in sicer
do 15. 6. 2017 in popravek sklepa Vlade RS, z dne 12. 6. 2014, v delu, ki se nanaša na
predlagatelja člana Janeza Dekleve. Pravilna predlagatelja člana Janeza Dekleve sta
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gorskih centrov in Energetska zbornica Slovenije in
ne Združenje delodajalcev Slovenije, kot je bilo to pomotoma navedeno v sprejetemu sklepu
Vlade RS, z dne 12. 6. 2014.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala nadzorni odbor za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014
Zaradi prenosa pristojnosti za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 iz pristojnosti Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vlada na
današnji seji imenovala nadzorni odbor za omenjena finančna mehanizma.
Nadzorni odbor sestavljajo:
• mag. Nina Seljak, predsedujoči Nacionalne kontaktne točke, Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko,
• mag. Peter Ješovnik, namestnik Nacionalne kontaktne točke, Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko,
• mag. Maruša Gortnar, članica, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti,
• Nika Juvan, namestnica, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
• Zvezdana Veber Hartman, članica, Ministrstva za zdravje,
• Sabina Mirkovič, namestnica, Ministrstva za zdravje,
• dr. Aleš Črnič, član, Ministrstva za kulturo,
• dr. Damjana Pečnik, namestnica, Ministrstva za kulturo,
• Aleš Ojsteršek, član, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• Tanja Vertelj, namestnica, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• Jurij Mlinar, član, Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
• Anton Kupic, namestnik, Geodetske uprave Republike Slovenije,
• dr. Marija Markeš, članica, Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
• mag. Julijana Lebez Lozej, namestnica, Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
• Uroš Brežan, član, Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije,
• mag. Marko Diaci, namestnik, Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije,
• Aleksander Geržina, član, Ministrstva za zunanje zadeve,

•
•
•
•
•
•
•
•

mag. Petra Draušbaher- Krušič, namestnica, Ministrstva za zunanje zadeve,
Peter Škofič, član, Ministrstva za finance,
Robert Šircelj, namestnik, Ministrstva za finance,
Irena Momić, namestnica, Ministrstva za finance,
Aleš Cantarutti, član, Gospodarske zbornice Slovenije,
Janja Leban, namestnica, Gospodarske zbornice Slovenije,
Alenka Palian, članica, Zavoda Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij (CNVOS),
Barbara Goričan, namestnica, Zavoda Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij (CNVOS).

Naloge nadzornega odbora so:
- občasno pregleda napredek pri doseganju ciljev Finančnega mehanizma EGP 2009-2014
in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 na podlagi dokumentov, ki jih predloži
nacionalna kontaktna točka in nosilci programov,
- prouči rezultate izvajanja, zlasti doseganje neposrednih učinkov in napredek pri doseganju
pričakovanih učinkov in ciljev, ki so bili zastavljeni za programe in rezultate vrednotenj,
- oceni in pripravi mnenje o strateških poročilih,
- nacionalni kontaktni točki lahko predlaga revizijo ali pregled izvajanja.
Vlada je še pooblastila predstojnika organa odgovornega za finančna mehanizma, da v
primeru predlogov resorjev in ostalih institucij za zamenjavo članov/članic oz. namestnikov /
namestnic imenuje nove člane / članice oziroma namestnike / namestnice nadzornega odbora.
Vir: SVRK

Vlada razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji kot člana medresorske komisije iz 20. člena
Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank razrešila mag. Mitja Mavka
in imenovala Urško Cvelbar.
Poleg tega je vlada kot dodatnega člana medresorske komisije brez glasovalne pravice iz 20.
člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank razrešila Urško
Cvelbar.
Člani medresorske komisije iz 20. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev
stabilnosti bank so:
- Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje in finančni
sistem, Ministrstvo za finance,
- mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo, Ministrstvo za finance,
- mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in
tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Urška Cvelbar, namestnica generalne direktorice Direktorata za javno premoženje in
finančni sistem in vodja Sektorja za finančni sistem, Ministrstvo za finance,
- mag. Miranda Groff Ferjančič, na predlog Kabineta predsednika Vlade Republike
Slovenije,
- mag. Janez Fabijan, namestnik guvernerja Banke Slovenije,
- mag. Stanislava Zadravec-Caprirolo, viceguvernerka Banke Slovenije,
- Jasna Iskra, direktorica Pravnega oddelka Banke Slovenije.
Dodatni člani medresorske komisije brez glasovalne pravice iz 20. člena Zakona o ukrepih
Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank so:
- Štefan Preglej, Ministrstvo za finance,
- mag. Andrej Žagar, Ministrstvo za finance,
- Lea Jagodič Lekočevič, namestnica direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko.
Vir: MF

Vlada sprejela predlog sklepa za določitev novega upravljavca na nepremičnini
Vlada Republike Slovenije ja na današnji seji določlila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencijo RS za okolje, za novega upravljavca nepremičnine s parc.št. 128/10, k.o. 1558
Sodevci, v izmeri 34 m2, po namenski rabi stavbno zemljišče.
Ministrstvo za pravosodje predlaga, da se Agencija RS za okolje določi za novega upravljavca
nepremičnine parc. št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci, za namen postavitve hidrološkega
merilnega mesta za merjenje površinskih voda.
Republika Slovenija je lastnica, Ministrstvo za pravosodje pa upravljavec zemljišča parc.št.
128/10, k.o. 1558 Sodevci. Zemljišče je del ureditvenega območja mejnega prehoda Sodevci,
ki je določen z Uredbo o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni
promet Sodevci (Ur. L. RS št. 58/2003).
Agencija RS za okolje v okviru svojih nalog izvaja projekt »Nadgradnja sistema za spremljanje
in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«, ki je osnovan na državnem Operativnem
programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Cilj projekta je
posodobitev in nadgradnja merilnih mrež za spremljanje vodnega okolja. Eno od merilnih mest
je v okviru tega predvideno na nepremičnini parc. št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci.
Ministrstvo za pravosodje je proučilo vlogo Agencije RS za okolje za določitev novega
upravljavca predmetne nepremičnine. Ugotovilo je, da nepremičnina ni potrebna za izvajanje
nalog mejnega prehoda in je kot takšne za izvajanje svojih nalog ne potrebuje.
Vir: MP

Določitev upravljavca nepremičnin v k .o. Vrhloga in v k. o. Črešnjevec
Vlada RS je določila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo Republike Slovenije za okolje,
za upravljavca nepremičnin – zemljišč v lasti Republike Slovenije v k .o. Vrhloga in v k. o.
Črešnjevec, in sicer za potrebe izgradnje visokovodnih nasipov. V Dogošah bodo izvedena
dela na naslednjih zemljiščih v k.o. 751-Črešnjevec: parc. št. 1556/90, 1597/0, 1593/0, 1548/0,
1583/0 in 1576/0, v k.o. 750-Vrhloga pa na parc. št. 467/1.
ARSO se bo na podlagi tega sklepa vpisal v kataster upravljavcev ter pričel s pridobivanjem
potrebnih dovoljenj za izgradnjo visokovodnih nasipov.
Vir: MKO

Prodaja dela kompleksa nepremičnin kulturnega spomenika Državnega pomena Spodnji
Slemen - Grad Viltuš in Spodnji Slemen – Park gradu Viltuš
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, da se s postopkom javne dražbe
skladno z zakonodajo, nadaljuje postopek prodaje kompleksa nepremičnin kulturnega
spomenika državnega pomena Grad Viltuš in park gradu Viltuš po izklicni ceni 770.000 evrov.
Glede na neuspešno prodajo v letu 2013 so bile nepremičnine gradu Viltuš ponovno uvrščene
v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
za leto 2014 in so predvidene za razpolaganje. Ministrstvo za kulturo je skladno z zakonodajo
februarja pridobilo ažurno in pripravilo besedilo javna dražbe ter osnutek prodajne pogodbe.
Kupec bo moral skladno s področno zakonodajo prevzeti obvezo, da bo z obnovo in oživitvijo
spomenika državnega pomena izboljšal njegovo ohranitev, da bo raba skladna z družbenim
pomenom spomenika in da bo omogočil javno dostopnost spomenika.
Povabilo zainteresiranim kupcem bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za kulturo,
predvidoma v začetku prihodnjega meseca.

Vir: MK

Vlada RS sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o neodplačni odtujitvi nepremičnin dela
kulturnega spomenika državnega pomena Podljubelj – Taborišče Ljubelj
Vlada RS je na današnji 70. seji vlade sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o neodplačni odtujitvi
nepremičnin dela kulturnega spomenika državnega pomena Podljubelj – Taborišče Ljubelj.
Namen, zaradi katerega Republika Slovenija neodplačno prenaša nepremičnine v last občine,
je zagotavljanje boljše ohranitve predmeta pogodbe, oživljanja, večje javne dostopnosti in
rabe, skladne z družbenim pomenom in varstvenim režimom razglašenega kulturnega
spomenika v skladu s »Programom upravljanja« Občine Tržič. V last pridobljen del kulturnega
spomenika bo občina z evropskimi sredstvi obnovila, ga prezentirala ter omogočala boljšo in
večjo javno dostopnost ter rabo skladno z družbenim pomenom spomenika. Omenjena
pogodba predvideva, da mora občina doseči cilje, ki jih navaja v Programu upravljanja z julija
2014. Ocenjena vrednost projekta pa znaša 200.000,00 evrov.
Javni spomenik in taborišče Ljubelj sta zaradi svojih kulturnih vrednot izjemno pomemben del
kulturne dediščine Republike Slovenije. Taborišče pod Ljubeljem je edini avtentični materialni
ostanek nemškega koncentracijskega taborišča Mauthausen na tleh Slovenije in je skupaj s
spomenikom osrednje simbolno spominsko mesto za vse žrtve taborišč iz Slovenije med drugo
svetovno vojno.
Dolgoletna prizadevanja za ohranjanje, ureditev statusa, upravljanje, ureditev lastništva
kulturnega spomenika državnega pomena – Taborišča Ljubelj, podružnice uničevalnega
taborišča Mauthausen – različnih institucij, društev in združenj, med njimi Ministrstva za kulturo
RS, Občine Tržič, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Muzeja novejše zgodovine Slovenije,
Zveze združenj borcev Slovenije in vsa leta od njegovega nastanka tudi Tržiškega muzeja ter
drugih, so doslej prinesla ureditev statusa – razglasitev Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik
državnega pomena v letu 1999, odlok je bil posodobljen 2014, uspešno pa se ureja tudi
problematika lastništva zemljišč.
Poglavitni razlog za odtujitev oziroma neodplačen prenos lastninske pravice kulturnega
spomenika državnega pomena na občino je, da se s tem zmanjšata razdrobljenost upravljanja
kulturnega spomenika državnega pomena in lastništvo območja. S tem bo občini prek ustrezno
usposobljene muzejske službe omogočeno izvajanje programa, zagotovljena bosta boljša
organizacija in trženje. Dosedanji upravljavec SKZGRS za upravljanje in vzdrževanje ni bil
usposobljen niti ni namenjal sredstev za vzdrževanje vojnega grobišča in kulturnega
spomenika državnega pomena.
Vir: MK

Vlada sprejela predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca deleža
nepremičnine v Murski Soboti
Vlada Republike Slovenije ja na današnji seji sprejela predlog sklepa o določitvi Ministrstva za
pravosodje za upravljavca na parceli parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska Sobota.
Na Ministrstvo za pravosodje se je obrnila Mestna občina Murska Sobota z namenom, da ji MP
izda soglasje za položitev toplovoda na parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska Sobota.
Republika Slovenija je lastnica solastniškega deleža na parceli parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska
Sobota. Lastnica preostalega solastniškega dela je občina.
Upravljavec na deležu v lasti Republike Slovenije ni določen. Iz potrdila o namenski rabi
zemljišča izhaja, da je parcela opredeljena kot stavbno zemljišče na katerem je predvideno
parkirišče.
Zaradi zagotovitve soglasja k položitvi toplovoda solastniku parcele ter z namenom nadaljnje
skrbi za solastniški delež na parceli oziroma bodoče urejanja odnosov v zvezi z navedeno

parcelo z solastnikom občino predlagamo Vladi RS, da za upravljavca solastniškega dela na
parceli parc. št. 253/1 k.o 105 Murska Sobota v lasti Republike Slovenije določi Ministrstvo za
pravosodje.
Vir: MP

Velislav Žvipelj je v. d. direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji za vršilca dolžnosti direktorja Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja imenovala Velislava Žviplja.
Ker postopek izbire novega direktorja Sklada še vedno ni končan, je vlada imenovala Velislava
Žviplja za vršilca dolžnosti direktorja za čas od 2.9.2014 do odločitve vlade o imenovanju
direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja na
podlagi predloga nadzornega sveta, vendar največ za 90 dni.
Vir: MGRT

Imenovan direktor Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada RS je na današnji seji imenovala dr. Danijela Starmana,
univ. dipl. ekon., za direktorja javnega zavoda Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino.
Javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je v časniku
Delo in na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 24. 4.2014 objavil
javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za direktorja/ice zavoda.
Člani sveta zavoda so na 6. redni seji dne 12. 5. 2014 ugotovili, da je na razpis za direktorja
zavoda ZTM prispelo 10 vlog, od katerih so bile 3 (tri) vloge popolne, pravočasne in so
izpolnjevale vse razpisne pogoje, 2 (dve) vlogi sta bili popolni in pravočasni, vendar nista
izpolnjevali razpisnih pogojev, 5 (pet) vlog je bilo nepopolnih.
Na 7. redni seji dne 20. 5. 2014 je Svet zavoda ZTM sprejel sklep o imenovanju dr. Danijela
Starmana, univ. dipl. ekon., za direktorja javnega zavoda ZTM, za mandatno dobo štirih (4) let.
Imenovanje direktorja je nujno za zagotavljanje nemotenega dela javnega zdravstvenega
zavoda
Vir: MZ

Imenovanje dr. Francija Demšarja za vršilca dolžnosti direktorja ARRS
Vlada je na današnji seji imenovala dr. Francija Demšarja za vršilca dolžnosti direktorja Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za čas od 1.9.2014 dalje do
imenovanja direktorja, vendar največ za dobo šestih mesecev.
Glede na to, da se z dnem 31.8.2014 izteče mandat dosedanjemu direktorju Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dr. Franciju Demšarju, Vladi RS z namenom
zagotovitve nemotenega delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, imenuje dr. Francija Demšarja za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za čas od 1.9.2014 dalje do imenovanja direktorja
vendar največ za dobo šestih mesecev, in sicer na predlog Upravnega odbora Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 20.8.2014
Vir: MIZŠ

