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19. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji začela obravnavo predloga rebalansa Proračuna RS za leto 2015, ki
bo dokončno sprejet na seji vlade prihodnji teden.
Vlada se je danes seznanila tudi s problematiko rasti švicarskega franka in njegovega vpliva
na upniško-dolžniška razmerja. Gre sicer za pogodbeni odnos med kreditojemalcem in banko,
a Zakon o potrošniških kreditih določa, da mora biti kreditojemalec dobro poučen o vseh vidikih
najema kredita. Glede na to bo Vlada preučila, ali so banke delovale v skladu s priporočili
Banke Slovenije, obenem pa bo Združenju bank priporočila, naj gredo banke v čim večji možni
meri nasproti ljudem, ki so zaradi tečajnih gibanj zašli v težave.
Zakon o cestninjenju
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o cestninjenju in ga poslala v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Cestnino in cestninjenje trenutno urejata Zakon o javnih cestah in Zakon o cestnini za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. S predlogom zakona se navedena pravna
akta razveljavljata, kar pomeni, da se s predlogom zakona na enem mestu ureja tako
cestninjenje osebnih kot tudi tovornih vozil, kar je pomembno tako z vidika jasnosti področne
zakonodaje kot tudi razumljivosti le-te za uporabnike in nadzorne organe.
Medtem, ko cestninjenje osebnih vozil ostaja v pretežni meri enako urejeno kot sedaj, pa se
cestninjenje tovornih vozil usklajuje z zakonodajo EU, in sicer s t.i. Eurovignette direktivami in
direktivo o interoperabilnosti cestninskih sistemov v EU.
Predlog zakona ureja tri vrste tovrstnega cestninjenja, in sicer:
- cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah,
- elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku in
- evropsko elektronsko cestninjenje.
Predlog zakona še vedno ohranja možnost cestninjenja tovornih vozil z ustavljanjem na
cestninski postaji, saj je omenjen način cestninjenja pomemben zlasti v prehodnem obdobju do
uvedbe elektronskega sistema cestninjenja, ki bo lahko temeljil na eni izmed treh tehnologij, ki
jih omogoča zakonodaja EU (mikrovalovna, satelitska ali GSM-GPRS tehnologija). To pomeni,
da je zakon tehnološko nevtralen, zato bodo lahko ponudniki v zvezi z vzpostavitvijo
elektronskega sistema cestninjenja ponudili katero koli izmed navedenih tehnologij, ki pa bo
morala izpolnjevati zahteve glede interoperabilnosti cestninskega sistema Republike Slovenije
s cestninskimi sistemi drugih držav članic EU, določene z Odločbo 2009/750/ES. Izpolnjevanje
zahtev glede interoperabilnosti cestninskega sistema je pomembno, saj je le tako mogoče
zagotavljati evropsko elektronsko cestninjenje, katerega namen je uporabniku cestninskega

omrežja omogočiti, da lahko z isto OBU napravo uporablja omrežja cestninskih cest v različnih
državah članicah EU.
Pomembna novost je, da zakon uvaja možnost zaračunavanja pristojbine za zunanje stroške,
ki nastajajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitev s hrupom zaradi prometa
tovornih vozil. Pri tem morata biti cestnina in pristojbina za zunanje stroške na računu izkazani
ločeno. Pristojbina za zunanje stroške je prihodek državnega proračuna, ki se namenja
ukrepom za izboljšanje delovanja prometnega sistema (npr. postavitev protihrupnih ograj,
odprava ozkih grl).
Potrebno je poudariti, da je potrebno predlog zakona sprejeti čimprej, saj Republika Slovenija
zamuja s prenosom zadnje spremembe Eurovignette direktive iz leta 2011 v slovenski pravni
red, zaradi česar je Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla predsodni postopek.
V zvezi s tem je bil Evropski komisiji v začetku meseca decembra 2014 posredovan odgovor
na obrazloženo mnenje, v katerem smo se zavezali, da bomo predlog zakona sprejeli
najkasneje v marcu 2015 in da bomo Evropsko komisijo sproti obveščali o vseh aktivnostih,
povezanih z napredkom pri implementaciji omenjene spremembe direktive.
Vir: MzIP

Vlada se je seznanila z informacijo o pogajanjih z občinami glede višine povprečnine in
višine sofinanciranja investicij
Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z Informacijo o pogajanjih z
občinami o višini povprečnine in višini sofinanciranje investicij iz državnega proračuna na
podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin za leto 2015.
Vlada se je seznanila s seznamom področij prioritetnih sistemskih sprememb predpisov z
namenom, da se znižajo stroški delovanja občin oziroma odpravijo ugotovljene administrativne
ovire. Pristojna ministrstva morajo vladi predložiti predloge sprememb predpisov v potrditev
tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z
reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve.
Pristojna ministrstva morajo za izvedbo nalog v roku 14 dni določiti odgovornega državnega
sekretarja za pripravo osnutka posameznega predpisa oziroma za usklajevanje vsebinskih
rešitev za posamezen predpis z reprezentativnimi združenji občin in po potrebi imenujejo
delovne skupine za izvedbo posameznih aktivnosti. O določitvi odgovornih oseb in okvirnih
predvidenih aktivnostih v roku 14 dni obvestijo Ministrstvo za javno upravo. V roku 30 dni pa
pripravijo akcijski načrt za izvedbo posamezne naloge.
Ministrstvo za javno upravo koordinira aktivnosti v zvezi s pripravo prioritetnih sistemskih
sprememb predpisov in mesečno poroča vladi o napredku pri izvedbi nalog. Ministrstvo za
javno upravo o napredku pri izvedbi nalog redno obvešča tudi reprezentativna združenja občin
in z njimi usklajuje morebitne spremembe seznama sistemih sprememb predpisov.
Vir: MF

Vlada zagotovila 5 mio EUR za kritje interventnih aktivnosti zaradi poplav v letu 2014
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji iz sredstev rezerve za izvedbo interventnih
aktivnosti zaradi poplav v letu 2014 zagotovila 5 mio EUR. Vlada je 27. 11. 2014 potrdila
Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, ki predvideva izvedbo ukrepov tudi v letu
2015.
Vlada je 27. 11. 2014 potrdila Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, s katerim je
določila kratkoročne in dolgoročne ukrepe obvladovanja poplavne ogroženosti.

V okviru nabora interventnih gradbenih del, so predvideni ukrepi, ki jih je možno zagotoviti v
šestih mesecih in so nujno potrebni zaradi nastalih razmer na slovenskih vodotokih in vodni ter
cestni infrastrukturi zaradi poplav v letu 2014. Dela je potrebno opraviti, da v primeru novih
poplavnih dogodkov ne pride do še večjih škod zaradi poškodovane vodne infrastrukture.
Za izvedbo interventnih aktivnosti se v letu 2015 iz sredstev proračunske rezerve zagotovi 5
mio EUR. Sredstva se zagotovijo z uporabo 48. člena Zakona o javnih financah, kar pomeni,
da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2% v proračunu
načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance.
Sredstva se zagotovijo za dela, ki so opredeljena v Akcijskem načrtu.
Vir: MF

Vlada za državno sekretarko v Kabinetu predsednika vlade, pristojno za vodenje Vladne
projektne pisarne, imenovala Mojco Štepic
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala državno sekretarko v Kabinetu
predsednika vlade, in sicer bo od 23. 1. 2015 državna sekretarka v Kabinetu predsednika
vlade Mojca Štepic, pristojna za vodenje Vladne projektne pisarne.
Mojca Štepic je diplomirana ekonomistka z enajst letnimi izkušnjami iz vodenja strateških in
operativnih projektov s področja podjetništva, inovativnosti, razvoja vsebin, organizacije in
izobraževanja.
11. 12. 2014 je v skladu s Koalicijskim sporazumom o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije
za mandatno obdobje 2014–2018 ustanovila Vladno projektno pisarno, primarno namenjeno
preglednemu spremljanju razvoja in izvajanja strateških projektov na nivoju vlade. Vlada RS
namerava s projektno pisarno zagotoviti učinkovit sistem za izvajanje strateških projektov in
dostop do pravih informacij v pravem času za namene poročanja o stanju in učinkovitosti
izvajanja projektov na najvišjem nivoju. S tem bo zagotovljena osnova za pravočasno
ukrepanje v primeru večjih odstopanj od načrtovanih ciljev vladnih projektov. Vladna projektna
pisarna bo delovala v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Vir: KPV
Imenovanje nove državne sekretarke Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji, na predlog ministra brez resorja za
področje odnosov Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, imenovala
na funkcijo državne sekretarke v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu gospo Marijo Pukl.
Marija Pukl je univ. dipl. sociologinja, učiteljica matematike in fizike in upokojenka. Opravljala
je vodstvena dela na področju kadrov, trženja in prodaje.
Pred imenovanjem za državno sekretarko na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je
bila v pokoju.
Vir: USZS

Vlada izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni
kovanci
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob
katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci.

Banka Slovenije je zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2016 primerni za zaznamovanje z
izdajo priložnostnih kovancev. Prispelo je 34 predlogov dogodkov.
Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je 10. 12. 2014, obravnavala in ocenjevala predloge
dogodkov. Najvišjo skupno oceno je prejel dogodek za zaznamovanje 150. obletnice Rdečega
križa na Slovenskem, na drugo mesto pa se je uvrstil predlog 25. obletnica osamosvojitve
Republike Slovenije. V skladu z dosedanjo prakso naj bi bil prvo uvrščeni dogodek predlog za
izdajo spominskega kovanca za 2 €, drugo uvrščeni pa za izdajo zbirateljskih kovancev. Glede
na dejstvo, da se bo obletnica samostojnosti Republike Slovenije ponovila, saj so bili v letu
2011 že izdani zbirateljski kovanci ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (zlatnik,
srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec) in tesen izid ocenjevanja, se je Komisija odločila,
da vladi predlaga, da se v letu 2016 izda spominski kovanec ob 25. obletnici osamosvojitve
Slovenije in zbirateljski kovanci ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem.
Vir: MF

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v občini Brežice, Semič,
Kidričevo ter Ljubno ob Savinji
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič,
Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v
občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji.
Na podlagi uredbe bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbe o izbiri nosilcev rudarske
pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v posameznih pridobivalnih prostorih po uradni
dolžnosti, saj so za vse pridobivalne prostore izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za
podelitev rudarskih pravic brez javnega razpisa.
Vir: MzIP
Vlada izdala Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev
v promet
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet.
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS,
št. 86/11) se spreminja zaradi spremembe organiziranosti področja varne hrane v RS, nove
pravne podlage za sprejetje izvedbene uredbe in določenih sprememb pristojbin v Prilogi 2, ki
jih morajo vplačati vlagatelji za ocenjevanje aktivnih snovi in registracijo fitofarmacevtskih
sredstev. Spremembe pristojbin so posledica izkušenj, ki jih je pristojni organ pridobil z
izvajanjem uredbe, nove strokovne naloge ocenjevanja, ki so posledica spremembe EU
uredbe in zmanjšanja pristojbin za fitofarmacevtska sredstva, ki so opredeljena kot sredstva z
manjšim tveganjem za okolje in zdravje ljudi v Nacionalnem akcijskem programu za doseganje
trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022, ki ga za spodbujanje
kmetijske pridelave z manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev sprejela Vlada Republike
Slovenije s sklepom št.: 34300-2/2012/3 z dne 12. 12. 2012.
Vir: MKGP

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES)
Evropskega parlamenta in sveta o detergentih
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in sveta o detergentih. Z Uredbo se v naš

pravni red prenaša pravila, ki nalagajo proizvajalcem detergentov natančne zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati pred prvim dajanjem detergentov na trg.
Zaradi razširjene uporabe fosfatov in drugih fosforjevih spojin v gospodinjskih detergentih za
pranje perila in detergentih za strojno pomivanje posode je bila sprejeta sprememba Uredbe
648/2004/ES z Uredbo (EU) št. 259/2012 z dne 14. marca 2012, ki omejuje vsebnost fosfatov
in drugih fosforjevih spojin v detergentih za strojno pomivanje posode na 0,3 g na odmerek in v
detergentih za pranje perila na 0,5 g na pralni ciklus. Te omejitve pomenijo nove obveznosti, ki
jih morajo upoštevati odgovorne osebe v zvezi z dajanjem detergentov na trg, zato z
notranjepravnim predpisom razširjamo nabor kazenskih sankcij za njihovo neizpolnjevanje.
Vir: MZ

Vlada se je seznanila s poročilom o sanaciji kompleksa KIK Kamnik
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s poročilom o sanaciji in
zagotavljanju splošne in požarne varnosti na območju podjetja KIK Kamnik, d. o. o., v stečaju,
ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. Obenem se je seznanila tudi z zaključno
varnostno oceno stanja na območju omenjenega podjetja, ki se je v preteklosti ukvarjalo s
proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi.
Z vidika zagotavljanja splošne varnosti v državi je bilo potrebno zagotoviti ustrezno varovanje
specifičnega in potencialno nevarnega kompleksa in ustrezno sanacijo, skladno s sprejetimi
sklepi Vlade RS na 22. redni seji Vlade RS z dne 6. 9. 2013, saj je gospodarska družba
prenehala obratovati konec leta 2012, medtem ko je v stečajnem postopku vse od leta 2009.
Sanacija Kemijske industrije Kamnik je v novejši slovenski zgodovini predstavljala enega
izmed najobsežnejših, najbolj raznovrstnih, nevarnih in predvsem najbolj nepredvidljivih
projektov. Zajemala je odstranitev in uničenje vseh materialov, eksplozivnih in drugih nevarnih
snovi, ki predstavljajo neposredno nevarnost in tveganje za življenje in zdravje ljudi ter so
nevarna za okolje. Prioritetno so bili sanirani najbolj nevarni objekti in nato manj nevarni tako,
da se je območje varovanja postopno ožilo. Sredi novembra 2014 pa se je tako fizično kot tudi
tehnično varovanje v celoti zaključilo.
Sanacija območja je bila predčasno zaključena. Časovnica za dokončanje sanacije pa poteka
skladno z načrtom, kar pomeni, da je dejansko mogoče vsa sredstva, ki so bila prepeljana na
druga področja, uničiti do poletja 2015.
V zvezi s končano sanacijo oziroma odvozom in uničenjem minskoekspolzivnih sredstev,
pirotehničnih sredstev in kemikalij ugotavljamo, da se je stopnja nevarnosti za prebivalstvo in
okolje ter premoženje bistveno zmanjšala, tako da ne predstavlja več velike nevarnosti.
Opozarjamo pa, da bodo morali tako stečajni upravitelj oziroma bodoči lastnik, delni lastnik
nepremičnin na območju KIK Kamnik, podjetje Iskra Mehanizmi, kot tudi občina Kamnik,
skupaj poskrbeti za ustrezen potek nadaljnje sanacije, predvsem v smislu odstranjevanja
nevarnosti, ki jih predstavljajo kontaminirani objekti in morebitna bremena v okolju, ki izvirajo iz
prejšnjega stoletja.
Delovna skupina, ki jo je koordiniralo Ministrstvo za notranje zadeve, je s tem uspešno
zaključila delo in se ne bo več sestajala. Posebej želimo poudariti, da je bilo sodelovanje med
pristojnimi organi, ki so bili vključeni v reševanje problematike, odlično in model za učinkovito
medresorsko sodelovanje.
Vir: MNZ

Vlada RS o sodelovanju občine Dobrovnik v Evropskem združenju za teritorialno
sodelovanje MASH
Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo, s katero se Občini Dobrovnik odobri sodelovanje
v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje MASH. Za podpis odločbe, s katero se
Občini Dobrovnik odobri sodelovanje v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje
MASH, pa je Vlada RS pooblastila generalnega sekretarja mag. Darka Kraševca.
Občina Dobrovnik je podala vlogo za odobritev sodelovanja v Evropskem združenju za
teritorialno sodelovanje. Prednostne naloge tega združenja so namenjene izvajanju projektov,
ki se realizirajo s sofinanciranjem Evropske skupnosti – Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in/ali Kohezijskega sklada – in s
teritorialnim sodelovanjem. Nadaljnje naloge tega združenja so skupni okoljski menedžment in
pospeševanje oziroma razvoj varstva okolja, razvoj mest in podeželja ter podpiranje
sodelovanja, zmanjšanje izoliranosti na obmejnih območjih, pospeševanje boljšega dostopa do
informacijskih in komunikacijskih omrežij, pospeševanje boljšega dostopa do čezmejnih
sistemov za oskrbo z vodo, ravnanje z odpadki in energetskega sistema, dejavnost
pospeševanja integriranega teritorialnega razvoja, sodelovanje z organi in institucijami, ki so
pristojni v posameznih članicah združenja, priprava in vlaganje prijav na razpise ter priprava
razvojnih programov, izvajanje administrativnih nalog v zvezi s subvencijami, monitoring,
priprava poročil, sodelovanje z organi skupnosti in držav članic, ki so pooblaščene za nadzor,
izobraževalna, pravna in tehnična pomoč samoorganizacijskim podjetjem, ki sodelujejo pri
programu.
Vir: MJU

Vlada sklenila aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin na Savi
Vlada RS je sklenila aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2015 na delih
vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, s koncesionarjem Savske
elektrarne Ljubljana d. o. o., Medvode. Za podpis aneksa je pooblastila ministrico za okolje in
prostor Ireno Majcen. Z aneksom vlada določa posebne pogoje, sprejete na podlagi projektne
naloge Inštituta za vode RS, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem v letu 2015.
Vir: MOP

Predlogi predhodnih mnenj k strateškim načrtom na področju kulture za obdobje 2015–
2019
1. Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala predhodna mnenja k strateškim
načrtom na področju kulture za obdobje 2015–2019 naslednjih javnih zavodov:
·
·
·
·
·
·
·

Zgodovinski arhiv Ljubljana
Zgodovinski arhiv Celje
Zgodovinski arhiv na Ptuju
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Pokrajinski arhiv Maribor
Pokrajinski arhiv Koper
Narodna in univerzitetna knjižnica

2. V primeru, da letni finančni načrt in program dela posameznega navedenega javnega
zavoda, usklajen s finančnim načrtom ministrstva za posamezno proračunsko leto, pomembno
odstopa od strateškega načrta iz prejšnje točke, mora javni zavod Vladi Republike Slovenije
predložiti spremembo strateškega načrta v predhodno mnenje.
Vir: MK

Vlada seznanjena z informacijo MF glede imenovanja nadzornega zaupnika v Abanki
Vipa, d. d.
Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z informacijo Ministrstva za
finance glede imenovanja nadzornega zaupnika za spremljanje izvajanja zavez, ki jih je RS
dala Evropski komisiji v skladu s pravili o državnih pomočeh v okviru postopka za banko
Abanka Vipa, d. d.
Vlada je 28. 7. 2014 sprejela sklep, s katerim se je seznanila in soglašala s katalogom zavez
za banko Abanka Vipa, d. d. Predhodna potrditev kataloga zavez je bil namreč pogoj, da je
Evropska komisija izdala odločbo, s katero je odobrila državno pomoč Abanki.
V katalogu zavez je med drugim določeno, da morata Republika Slovenija in Abanka imenovati
nadzornega zaupnika (ang. Monitoring Trustee), ki bo Evropski komisiji poročal o izpolnjevanju
danih zavez v obdobju prestrukturiranja Abanke. Nadzorni zaupnik mora biti neodvisen od
Abanke in mora biti strokovno usposobljen za nadzorovanje izpolnjevanja zavez. Nadzorni
zaupnik tudi ne sme biti v konfliktu interesov.
Ker Republiko Slovenijo zastopa Vlada RS, se ji v seznanitev predloži informacijo glede
imenovanja nadzornega zaupnika v Abanki, in sicer je to revizijska družba KPMG poslovno
svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
Nadzornega zaupnika je v skladu z določbami kataloga zavez predhodno potrdila Evropska
komisija.
Vir: MF

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o kategorizaciji državnih cestseverna ljubljanska obvoznica
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti 4.
člena Uredbe o kategorizaciji hitre ceste »Ljubljana (Zadobrova – Tomačevo – Koseze«« v
delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 599/1 in 600/1, obe k.o. Stožice in ga poslala
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Pobudnik se obrača na ustavno sodišče v zvezi s presojo ustavnosti uredbe, ker zatrjuje, da
poteka avtocesta po zemljiščih v njegovi lasti. Vlada se je v mnenju opredelila do navedb
pobudnika, ki v pomembnih delih ne držijo. Ustavnemu sodišču predlaga, naj pobudo zavrže,
pri čemer se sklicuje na argumente iz dosedanje ustavnosodne prakse.
Vir: MzIP

Vlada sprejela 15. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči
Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela 15. poročilo o poroštvu Republike
Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki.
Poročilo je pripravljeno na podlagi Zakona o poroštvu RS za zagotavljanje finančne stabilnosti
v euroobmočju, ki v 6. odstavku 4. člena nalaga obvezo Vladi RS, da DZ četrtletno obvešča o
danih poroštvih in o finančni pomoči državi članici evroobmočja, ki se financira iz instrumentov
financiranja EFSF, zavarovanih s poroštvom RS. Gre za 15. poročilo, ki zajema črpanja
finančne pomoči in izdaje vrednostnih papirjev EFSF od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014.
Irska je 8. decembra 2013 uradno izstopila iz programa EFSF iz katerega je prejela 17,7 mrd
EUR, s povprečno ročnostjo 20,8 let. Irska je uspešno izpolnila obveznosti iz programa EU in
IMF si povrnila zaupanje investitorjev ter se tako uspešno vrnila na mednarodne finančne trge.
Irska je sedaj subjekt t.i. Po-programskega nadzora, ki bo trajal dokler ne bo vrnila najmanj

75% posojenih sredstev (okvirno do leta 2031) iz EFSF in EFSM. Nadzor pomeni redne misije
Evropske komisije in Evropske centralne banke za pripravo polletnih poročil v katerih bo
ocenjena Irska ekonomska in monetarna situacija in podana priporočila za korektivne mere.
Portugalska je junija 2014 uradno izstopila iz programa EFSF iz katerega je prejela 26 mrd
EUR, s povprečno ročnostjo 20,8 let. Portugalska je sedaj subjekt t.i. Po-programskega
nadzora, ki bo trajal dokler ne bo vrnila najmanj 75% posojenih sredstev iz EFSF in EFSM
(okvirno do leta 2033). Nadzor pomeni redne misije Evropske komisije in Evropske centralne
banke za pripravo polletnih poročil v katerih bo ocenjena Portugalska ekonomska in
monetarna situacija in podana priporočila za korektivne mere.
Na podlagi ugotovitev 4. revizije je Evroskupina Grčiji odobrila črpanje naslednjega obroka
pomoči v višini 8,3 mrd EUR, ki je bil izplačan v treh tranšah. Prva tranša v višini 6,3 mrd EUR
je bila črpana 28.4.2014 (dospelost 28. 4. 2054). Naslednji dve tranši po 1 mrd EUR sta bile
črpani julija in avgusta 2014.
Družba EFSF je imela na dan 30. 9. 2014 za namen zagotavljanja finančne pomoči izdanih 43
dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini 195,3 mrd EUR, od tega znaša poroštvo
Republike Slovenije 986,03 mio EUR glavnice povečan za natečene obresti. S povečanjem
deleža v posamezni izdaji na 120% oziroma do 165% (za izdaje vrednostnih papirjev po 18.
10. 2011) pa znaša poroštvo Republike Slovenije 1,55 mrd EUR glavnice povečane za
natečene obresti.
Po zaključku 2. programa pomoči Grčiji, ki se bo po izrednem podaljšanju programa v
decembru 2014 (ob soglasju Evroskupine) zaključil konec februarja 2015 (Grčija ima na voljo
še 1,8 mrd EUR iz EFSF) je zaenkrat predvideno, da bi Grčija koristila preventivno kreditno
linijo z okrepljenim pogojevanjem Enhanced conditions credit line (ECCL) iz Evropskega
mehanizma za stabilnost (EMS). Slednje je odvisno tudi od rezultata izrednih parlamentarnih
volitev 25. januarja 2015. RS spremlja nadzor nad izvajanjem Ekonomskega prilagoditvenega
programa v Grčiji, ki ga izvajajo Evropska komisija, ECB in EFSF/ESM skupaj z Mednarodnim
denarnim skladom in ob tem meni, da je edina stabilna rešitev za Grčijo nadaljevanje
izpolnjevanja ciljev iz Ekonomskega prilagoditvenega programa.
RS je poleg poroštva družbi EFSF sodelovala pri financiranju bilateralnega posojila danega
Grčiji s strani držav evroobmočja v letu 2011 (del paketa 1. program pomoči). Grčija je črpala
52,9 mrd EUR tega bilateralnega posojila. Delež Republike Slovenije v celotnem črpanju
posojila Grčiji znaša 0,498%, kar v znesku znaša 263.684.711 EUR. Posojilo Grčiji zapade 15.
9. 2041 (odplačilna doba 30 let) z odlogom plačila glavnice 10 let. Do 31. 12. 2014 je
Republika Slovenija iz naslova obresti za posojilo Grčiji prejela skupaj 17.596.592,24 EUR
obresti, po obrestni meri 3M euribor + 0,5%.
Vir: MF

Vlada RS sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na
uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos
Direktive Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med
Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu
(ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive
1999/63/ES v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2014/0530).
Vlada Republike Slovenije v odgovoru navaja predpise s katerimi so bile v pravni red RS delno
prenesene določbe omenjene direktive. Vlada v odgovoru tudi pojasnjuje, da je v zaključni fazi
priprave predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, s katerima bo določena nova sistemska
ureditev, ki bo nadomestila del dosedanjih predpisov in s katerima bo Direktiva 2009/13/ES v
celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije.

V skladu s Programom dela Vlade RS je sprejem navedenih predlogov zakonov predviden do
30. 6. 2015. Predlog za ratifikacijo Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 je bil že usklajen s
socialnimi partnerji na seji Ekonomsko socialnega sveta 17. 10. 2014, predvidoma februarja
naj bi predlog obravnavala Vlada RS. Vlada ocenjuje, da bo Zakon o ratifikaciji Konvencije o
delu v pomorstvu, 2006 sprejet najkasneje junija 2015.
Glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika je končna uskladitev z
Upravo RS za pomorstvo in javna obravnava načrtovana konec januarja oz. februarja 2015;
predvidoma marca 2015 pa bo poslan v medresorsko usklajevanje. Predvidoma aprila 2015
naj bi bil predlog posredovan v obravnavo na Vlado Republike Slovenije in nato v sprejetje v
Državni zbor po skrajšanem postopku. Vlada ocenjuje, da bo Zakon o spremembah in
dopolnitvah Pomorskega zakonika sprejet junija 2015.
Takoj po objavi navedenih zakonov v Uradnem listu Republike Slovenije bosta predpisa tudi
ustrezno notificirana, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenih besedil v
elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.
Vir: MDDSZ

Osirotela dela bodo vključena v Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije zaradi
nenotifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije in
sicer direktive o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del.
Osirotela so varovana dela, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni mogoče najti. Na podlagi
predloga bo določenim javnim ustanova, ki delujejo v javnem interesu (javne knjižnice, arhivi
…) pod določenimi pogoji omogočeno, da ta dela uporabljajo.
Določbe o prenosu te direktive so pripravljene in jih bo Vlada RS obravnavala v okviru
sprememb in dopolnitev Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah predvidoma še v prvem
kvartalu 2015.
Vir: MGRT

Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi
neizpolnjevanja obveznosti 21. člena o priznavanju poklicnih kvalifikacij
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem
postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2014)D/17646 z dne 27. 11. 2014
zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega in šestega odstavka 21. člena Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih
kvalifikacij (kršitev št. 2014/4191).
Slovenija je prejela uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega in šestega
odstavka 21. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij
Vlada Republike Slovenije v zvezi s tem daje naslednje pojasnilo. Direktiva 2005/36/ES v 24.
členu določa minimalne pogoje za pridobitev osnovne kvalifikacije zdravnika. Hkrati Priloga V,
točka 5.1.1. Direktive 2005/36/ES za vsako državo članico EU določa dokazila, ki zadostijo
tem pogojem. Republika Slovenija je v Prilogi V, točki 5.1.1. Direktive 2005/36/ES navedla, da
pogojem iz 24. člena Direktive 2005/36/ES zadosti Diploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov »doktor medicine/doktorica medicine«. Pojasnjujemo, da izobraževanje, ki se zaključi z
navedeno diplomo zadosti vsem pogojem iz 24. člena Direktive 2005/36/ES, vendar pa kot
pravilno ugotavlja Evropska komisija, zgolj diploma še ne pomeni polne kvalifikacije za
opravljanje poklica zdravnik v Republiki Sloveniji. Zakon o zdravniški službi namreč v 14. členu
določa, da se oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktorica oziroma doktor medicine (gre za
strokovni naslov, ki ga glede na 2. in 11. člen Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih

(Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI) lahko pridobijo le diplomanti študija medicine v
Republiki Sloveniji in je obvezna sestavina študijskega programa) ali ji je bila izdana odločba o
enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica
oziroma doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja izobraževanja po zakonu, ki ureja
priznavanje in vrednotenje izobraževanja, zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja šest
mesecev in se konča s strokovnim izpitom. Z dnem oprave strokovnega izpita oseba pridobi
poklicni naslov »zdravnik« oziroma lahko opravlja poklic zdravnika v Republiki Sloveniji in s
tem povezane aktivnosti in dejavnosti. Izpostavljamo, da strokovni naslov ni enakovreden
poklicnemu naslovu in da gre za dve ločeni zadevi. Strokovni naslov namreč pomeni
pridobljeno izobrazbo po študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji in so, v
primeru zdravstvenih poklicev, tudi skladni z določbami Direktive 2005/36/ES. Poklicni naziv
pa predstavlja celotno poklicno kvalifikacijo posameznika, ki obsega končan študijski program
medicine, opravljeno šest mesečno pripravništvo in uspešno opravljen strokovni izpit.
Menimo, da se ugotovljeno neskladje lahko odpravi z notifikacijo »Potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic zdravnik/zdravnica« preko informacijskega sistema IMI, kar bo
Republika Slovenija naredila v mesecu januarju 2015. S tem bosta v Prilogi V, točki 5.1.1.
Direktive 2005/36/ES kot dokazili, s katerima se v Republiki Sloveniji dokazuje poklicna
kvalifikacija zdravnik, navedeni:
1.
2.

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »doktor medicine/doktorica medicine«,
ki jo podeli univerza in
Potrdilo o opravljanem strokovnem izpitu za poklic zdravnik/zdravnica, ki ga izda
Ministrstvo za zdravje.

Pred uradno notifikacijo preko informacijskega sistema IMI bo Republika Slovenija predlog
notifikacije predhodno posredovala v mnenje Evropski komisiji, kot je bilo dogovorjeno na
sestanku med predstavniki Republike Slovenije in predstavniki Evropske komisije dne 17. 12.
2014 v Bruslju.
V zvezi s trditvijo, ki se prav tako navaja v uradnem opominu in se nanaša na dejstvo, da naj bi
Republika Slovenija diskriminatorno ravnala v primeru omejevanja dostopnosti do poklica, saj
naj bi od posameznikov, državljanov držav članic Evropske unije, ki jim je že bila priznana
poklicna kvalifikacija, zahtevala da opravijo pripravništvo in strokovni izpit preden pridobijo
dostop do opravljanja poklica in s poklicem povezane dejavnosti, poudarjamo, da navedeno ne
drži. Skladno s četrtim odstavkom 12. člena Zakona o zdravniški službi se namreč zdravniku
oziroma doktorju dentalne medicine, avtomatično prizna kvalifikacija, če jo je slednji pridobil v
drugi državi članici Evropske unije v skladu s predpisi, ki veljajo v tej državi članici Evropske
unije. Postopek priznanja poklicne kvalifikacije, pridobljene v drugi državi članici Evropske
unije, se vodi po Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 21/02, 92/07, 85/09, 55/12 in 32/14; v nadaljnjem besedilu: ZPKEU). Na podlagi 16.
člena ZPKEU se v primeru avtomatičnega priznanja poklicnih kvalifikacij izda odločba o
priznanju poklicne kvalifikacije zgolj na podlagi dokazil. Republika Slovenija od posameznika v
takih primerih ne zahteva kakršnihkoli dodatnih dopolnilnih pogojev kot navajate.
Z izdano odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik/zdravnica lahko posameznik,
državljan države članice Evropske unije, neposredno začne opravljati dejavnosti in aktivnosti
zdravnika. Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije tako omogoča dostop do vseh dejavnosti
in aktivnosti, kot jih ima sicer tudi oseba, ki je v Republiki Sloveniji opravila osnovno
izobraževanje iz medicine, šest mesečno pripravništvo in strokovni izpit za poklic
zdravnik/zdravnica.
Vir: MZ

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma Krepitev
čezmejnega sodelovanja – Skupne končne izjave partnerjev v projektu ETS GOAL
Vlada Republike Slovenije se je na seji 22. januarja 2015 seznanila z nameravanim podpisom
Memoranduma Krepitev čezmejnega sodelovanja – Skupne končne izjave partnerjev v
projektu ETS GOAL, in sicer z namenom krepitve nadaljnjega sodelovanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.
Državi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujeta na podlagi
sklenjenega sporazuma o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali
težkih nesrečah (Uradni list Republike Slovenije – MP, št. 10/97). Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje skupaj z Uradom avstrijske koroške deželne vlade – Oddelkom za
varnost (vodilni partner v projektu), Koroško zvezo za civilno zaščito, Deželno avstrijsko zvezo
Štajerske ter Gasilsko in reševalno službo Kranj sodeluje pri uresničevanju projekta
evropskega teritorialnega sodelovanja ETS GOAL – Vodenje in izvajanje intervencij ob
čezmejnih nesrečah in nezgodah. Cilj triletnega projekta, ki se marca 2015 končuje, je
prispevati k tesnejšemu sodelovanju med obmejnimi organi za zaščito, reševanje in pomoč ter
obmejnimi intervencijskimi silami obeh držav. Pri projektu je bilo izboljšano medsebojno
komuniciranje med centri za obveščanje na obmejnem območju, usklajeni so bili postopki za
čezmejno obveščanje in aktiviranje ob nesrečah v predorih Karavanke in Ljubelj ter pridobljene
pomembne izkušnje za skupno vodenje intervencij ob zagotavljanju čezmejne pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah. Oblikovani so bili skupni načrti ukrepanja ob pojavu čezmejnih
nesreč, preverjena je bila tudi združljivost opreme.
Med rezultati projekta je tudi podpis Memoranduma Krepitev čezmejnega sodelovanja –
Skupne končne izjave partnerjev v projektu ETS GOAL. S podpisom memoranduma bodo
partnerji v projektu poudarili pomembnost uresničevanja takšnih projektov in izrazili željo po
nadaljnjem sodelovanju. Dobro sodelovanje in vzajemna pomoč med sosednjimi državami sta
ob večjih nesrečah najpomembnejša. Ob žledu februarja 2014 je Republika Avstrija na
zaprosilo Republike Slovenije že naslednji dan (3. februarja 2014) poslala agregate večje moči
in ekipo okoli 130 gasilcev iz dveh zveznih dežel – Nižje Avstrije in Salzburga, pozneje pa tudi
z Dunaja. Memorandum bo za Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje podpisal
generalni direktor uprave Darko But.
Vir: MO

Sodelovanje Slovenije pri skupni mednarodni nominaciji za razširitev vpisa »Prvinski
bukovi gozdovi Karpatov in starodavni bukovi gozdovi Nemčije« z UNESCO Seznama
svetovne dediščine
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s potekom priprav za skupno serijsko
transnacionalno razširitveno nominacijo vpisa »Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in starodavni
bukovi gozdovi Nemčije« z UNESCO Seznama svetovne dediščine. Vlada je ministrstvu za
okolje in prostor naložila, da nadaljuje z usklajevanjem priprave nominacije.
Ministrstvu za zunanje zadeve pa je vlada naložila, da gradivo Republike Slovenije z naslovom
Razširitev obstoječega območja serijske svetovne dediščine "Prvinski bukovi gozdovi Karpatov
in starodavni bukovi gozdovi Nemčije" najkasneje do 1. februarja 2015 preda UNESCO Centru
za svetovno dediščino. Vlada RS je vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri
UNESCO pooblastila za podpis dokumentov v zvezi s to nominacijo.
Ministrstvo za okolje in prostor je od leta 2011 spremljalo strokovni proces razširitve vpisa
»Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in starodavni bukovi gozdovi Nemčije«, ki ga je vodila
Zvezna republika Nemčija, vključeval pa je 20 držav. Končni naziv nominacije bo v soglasju
vseh udeleženih držav določen v kasnejši fazi postopka. Na podlagi tega procesa sta bila iz
Slovenije gozdna rezervata Pragozd Krokar s Kočevske in Snežnik-Ždrocle z območja
Notranjskega Snežnika prepoznana kot območji, ki bi v postopku razširitve pomenili dodatno
vrednost za svetovno naravno dediščino ohranjanja prvinskih bukovih gozdov Evrope in

Karpatov. V obeh rezervatih, ki sta na državnih zemljiščih, se v skladu z varstvenimi režimi že
zdaj ne gospodari z gozdovi.
Formalni postopek nominacije novih območij od decembra 2014 koordinira Republika
Avstrija. Do 1. februarja 2015 mora vseh dvanajst sodelujočih države predati dokumentacijo za
vpis na poskusni seznam Svetovne dediščine na UNESCO Center za svetovno dediščino v
Parizu. Oddaja skupnega dosjeja za nominacijo je predvidena do 1. februarja 2016. Ministrstvo
za okolje in prostor je pripravilo gradivo za vpis na poskusni UNESCO Seznam svetovne
dediščine na podlagi gradiv iz Zvezne republike Nemčije in Republike Avstrije ter v
sodelovanju s ključnimi ministrstvi (MKGP, MIZŠ, MK, MZZ) in drugimi organizacijami (Zavod
za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, ZRC SAZU, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov).
Vir: MOP

Slovenija za nujno humanitarno pomoč Iraku preko UNICEF namenila 30.000 EUR
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da Republika Slovenija za nujno humanitarno
pomoč prizadetemu prebivalstvu v Iraku Skladu Združenih narodov za otroke (United Nations
Children's Fund - UNICEF) nameni 30.000,00 EUR.
Zaradi spopadov se Irak sooča z eno največjih humanitarnih katastrof v svoji zgodovini, ki za
seboj pušča 2,1 milijona notranje razseljenih oseb. Skupno kar 5,2 milijona ljudi potrebuje
nujno humanitarno pomoč. Umrlo je več kot 12.000 ljudi, skoraj 22.000 je ranjenih. Polovica
vsega razseljenega prebivalstva je otrok, ki so najbolj ranljiva skupina v spopadih in zaradi
tega najbolj nujno potrebujejo takojšnjo pomoč. Potrebno jim je zagotoviti varno pribežališče
ter osnovne življenjske potrebščine, kot je dostop do pitne vode, hrane, zdravil in osnovnih
sanitarnih potrebščin. V času zime so potrebe še višje. Potrebno bo tudi nuditi psihosocialno
pomoči otrokom, žrtvam oboroženih spopadov, in zagotoviti možnost izobraževanja za več kot
540.000 otrok, ki sedaj tega dostopa nima. Nujno je zagotoviti varno prebivališče za več
10.000 družin, humanitarne pakete za preživetje več kot 200.000 otrokom in njihovim družinam
ter potrebna cepiva za skoraj 270.000 otrok. Prav tako je nujno potrebno v času zime z oblačili
oskrbeti okoli 200.000 ljudi. Skladno z posodobljenim odzivnim načrtom iz novembra 2014
UNICEF potrebuje skoraj 320 milijonov dolarjev za naslovitev nujnih potreb otrok.
Vir: MZZ

Vlada RS ne nasprotuje uvedbi novega praznika, ki ne bi bil dela prost dan
Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu
zboru Republike Slovenije predložil poslanec Marjan Dolinšek.
Poslanec Marjan Dolinšek je Državnemu zboru Republike Slovenije predložil v obravnavo in
sprejetje po skrajšanem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katerim predlaga, da se kot praznik v
Republiki Sloveniji dodatno določi 25. oktober, kot dan suverenosti, s čimer bi se poudaril in
utrjeval pomen suverene države, pri čemer se ta dan ne opredeli kot dela prost dan. 25.
oktobra 1991 je ozemlje Republike Slovenije zapustil zadnji vojak takratne Jugoslovanske
ljudske armade in tako je Slovenija ne le pravnoformalno, temveč tudi dejansko postala
suverena država. Odhod zadnjega vojaka predstavlja vrh procesa slovenske osamosvojitve.
Obeležitev 25. oktobra, ki ga že sedaj mnogi državljani in državljanke praznujejo, tako ne bi
pomenila več samo dneva, ko je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil ozemlje
Slovenije, pač pa bi predstavljala dan suverenosti, torej spomina na čase enotnosti, ponosa in
samozavesti. S tem bi dan suverenosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti opozarjal na
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter človečnost, kar pa predstavlja cilj dejanske
suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije. S predlagano spremembo in

dopolnitvijo zakona se število prostih delovnih dni ne bi povečalo in tudi ne bi vplivalo na izpad
dohodka v podjetjih in posledično BDP.
Vlada Republike Slovenije se strinja, da gre pri predlaganem obeleževanju 25. oktobra, ko je
leta 1991 iz pristanišča v Kopru zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko
ozemlje, nedvomno za pomemben dogodek za državnost in samostojnost Republike Slovenije,
ki po mnenju mnogih državljanov predstavlja vrh in hkrati konec dogajanj v procesu slovenske
osamosvojitve in bi ga bilo treba primerno ustrezno obeleževati, res pa je tudi, da je po
zgodovinskih utemeljitvah mogoče predlagati tudi nekatere druge pomembne dogodke.
Cilj Zakona o praznikih in dela prostih dnevih je, da se z zakonom določijo praznični in dela
prosti dnevi, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino državljanov. Ureditev
praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji mora vsekakor ustrezati dejanskemu odnosu
naših državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki jim je treba dati posebno
obeležje.
Z vidika delovnopravne zakonodaje, ki za z zakonom določene dela proste dni določa tudi
posebne pravice, ki jih imajo zaposleni delavci na te dni in s tem tudi posledice za delodajalce,
ni nikakršnih zadržkov pri opredeljevanju dodatnega prazničnega dne, ki ne bi bil dela prost
dan, saj to ne bi povzročilo dodatnega izpada delovnih ur in povečanja obveznosti za
delodajalce.
Glede na navedeno, Vlada Republike Slovenije predlaganim spremembam in dopolnitvam
ureditve praznikov in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ne nasprotuje.
Vir: MDDSZ

Vlada RS o mnenju k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.
Predlagatelj v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi navaja, da je veljavni zakon v očitnem
neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Predlagatelj pojasnjuje, da Ustava v tretjem odstavku
šestega člena kot himno nedvoumno določa celotno Zdravljico. Predlog zakona v 1. členu
določa, da je himna Republike Slovenije pesem Franceta Prešerna »Zdravljica«, na melodijo iz
zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla. Nadalje predlog zakona določa, da
se himna na državnih slovesnostih ob državnih praznikih Republike Slovenije izvaja v celoti, ob
drugih priložnostih iz 21. in 22. člena zakona pa se lahko uporablja tudi v skrajšani obliki, ki
obsega drugo in sedmo kitico pesmi. Predlagatelj navaja, da predlagani zakon tako upošteva
ustavni red ter s tem kot pravno pravilo postavlja izvedbo Zdravljice v celoti. Predlagatelj še
pojasnjuje, da predlagana izvedba himne v skrajšani obliki v celoti sledi predlogu pisatelja
Borisa Pahorja in določa zaporedje izvedbe druge in sedme kitice kot državno himno v
skrajšani obliki, s čemer se v celoti in neponarejen ohrani vrednostni okvir Zdravljice, kot ga je
začrtal France Prešern v času njenega nastanka.
Predlog zakona na novo opredeljuje, da je vsako javno izražanje idej preko ali s pomočjo
totalitarnih simbolov prepovedano, za kršitev določbe pa je predpisana tudi globa ter tudi na
novo opredeljuje kazenske določbe, ker so v veljavnem zakonu denarni kazni predpisane še v
tolarjih. V predlogu zakona se kazni za vse prekrške tudi zvišujejo.
Predlog zakona tudi določa, da se v glavnem mestu države ob vseh zastavah lokalne
skupnosti glavnega mesta Ljubljana in na Ljubljanskem gradu, vedno razobesi tudi državna
zastava v isti velikosti kot so zastave lokalne skupnosti.
Vlada RS ne podpira zgoraj omenjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi in v mnenju

pojasnjuje, da veljavni Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski
narodni zastavi v delu, ki določa, da je himna sedma kitica pesmi Franceta Prešerna
"Zdravljica" ni v neskladju z Ustavo. Prav tako Vlada RS pojasnjuje, da himno določa drugi
odstavek 6. člena Ustave RS. Ustava za himno določa zgolj »Zdravljico«, saj se je do sprejetja
Ustave slovenska himna že na splošno uveljavila. Himna Republike Slovenije se je namreč kot
takšna ustavnopravno in dejansko splošno uveljavila že po sprejetju amandmaja XII k Ustavi
Socialistične Republike Slovenije z dne 27.9.1989. Uveljavljen ustavni običaj v slovenski
ustavni ureditvi je, da je slovenska državna himna sedma kitica Prešernove Zdravljice
(različica iz prve objave leta 1848), ki jo je uglasbil skladatelj Stanko Premrl.
Pri zvišanju denarnih kazni za vse prekrške Vlada RS opozarja, da si je pri določanju kaznivih
ravnanj in sankcij zanje potrebno prizadevati za vzpostavitev čim bolj uravnoteženega sistema
v skladu z načelom sorazmernosti med težo in pomenom kršitve ter težo sankcije.
Vir: MJU

Vlada RS sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju– prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).
Vlada RS navedenemu predlogu nasprotuje. Predlagane spremembe zakona, ki jih je
poslanska skupina SDS vložila v skoraj identični obliki kot marca 2014, obnavljajo zakonsko
ureditev vajeništva, tako da v celoti in skoraj nespremenjeno povzema poglavje o vajeništvu,
kakršno je bilo urejeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju iz leta 1996.
Uresničevanje zakona v letih 1996 do 2005 je pokazalo, da tako urejeno vajeništvo ni
dosegalo svojih ciljev. Iz tega izhaja tudi zakonska ureditev področja, ki opredeljuje predvsem
delovno pravna vprašanja, obveznosti in pristojnosti zbornic kot asociacij delodajalcev in
zaščito mladih, ki se kot vajenci usposabljajo na delovnem mestu.
Izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji iz obdobja, ko je bilo vajeništvo sestavni del sistema
poklicnega izobraževanja, kažejo, da je za uspešno delovanje vajeništva potreben širok
družbeni konsenz, še zlasti med socialnimi partnerji, in obsežne spodbude delodajalcem iz
javnih sredstev. Opozarjajo na obveznosti delodajalca v primeru nesreče, odgovornosti do
vajencev v primeru težav podjetja, nejasnosti glede plačila nagrade vajencu, itd. Zato
pričakujejo obsežne državne spodbude oziroma spodbude iz javnih sredstev.
Predlagana novela zakona temelji na zmotnem prepričanju, da je mogoče s spremembo tega
zakona urediti celotno problematiko vajeništva. V nasprotju s predlagatelji, MIZŠ pripravlja
predlog sprememb Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki odpira možnost
uvedbe vajeništva, če bodo izpolnjeni pogoji glede financiranja iz javnih sredstev in če bodo v
posebnem zakonu ali v več zakonih v celoti urejena statusna razmerja vajenca in iz tega
izhajajoče obveznosti delodajalcev in države. Tak koncept je bil dogovorjen tudi v partnerskem
dialogu o pripravi novega socialnega sporazuma. Finančne posledice, ki jih predvideva
predlagana novela zakona, nimajo realne podlage niti v obstoječih sprejetih proračunih niti v
predvidenih sredstvih evropskih kohezijskih skladov.
Predlagano besedilo sprememb in dopolnitev zakona ostaja glede pravic dijakov in izrekanja
vzgojnih ukrepov konceptualno v dosedanjih okvirjih. V nasprotju s tem se na MIZŠ uveljavlja
koncept, da je treba vzgojno ukrepanje in postopke, ki so izrazito pedagoško vprašanje, urejati
na ravni šole.
V zadnjem času se na vseh ravneh izobraževalnega sistema zaradi razlogov, ki ne izvirajo iz
izobraževanja, ampak iz socialnih stisk mladih ljudi in njihovih staršev, kažejo znaki
naraščanja, tako imenovanega fiktivnega vpisa. Predlagani zakon te problematike ne ureja
dovolj podrobno. Na MIZŠ je pripravljeno delovno gradivo za spremembe in dopolnitve
zakona, ki to materijo ureja bolj celovito in podrobno.

Vlada RS bo v zakonodajni postopek predložila predlog zakona, ki bo ustrezno uredil
predloženo tematiko.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v
zvezi z izpolnjevanjem zavez iz koalicijske pogodbe in uresničevanjem načel pravne države, ki
ga bo poslala Državnemu zboru RS.
Vlada RS pojasnjuje, da je že v odgovoru na poslansko vprašanje z dne 3. 10. 2014 sporočila,
da minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič uživa polno zaupanje predsednika vlade dr.
Mira Cerarja in celotne vladne ekipe. S svojim dosedanjim delom, predvsem pa vodenjem
Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), je dokazal svojo visoko osebnostno in strokovno
zavzetost za pregon korupcije v naši državi. Stališče Vlade RS je, da bo svojo privrženost
pravni državi, spoštovanju institucij pravne in demokratične države in spoštovanju etike,
integritete in morale v javnem življenju izkazoval tudi kot član vlade in minister za pravosodje.
Vlada RS tudi nima razlogov za dvom, da je bil Goran Klemenčič kot predsednik KPK, enako
dosleden pri izvajanju pooblastil do vseh, ki so bili v postopkih pred komisijo v enakem
pravnem in dejanskem položaju.
Vlada RS je seznanjena z revizijskim poročilom Računskega sodišča in pojasnili ter vsebino
ugovorov na predlog revizijskega poročila, ki jih je kot odgovorna oseba KPK Računskemu
sodišču podala komisija oziroma mag. Goran Klemenčič, o čemer je predsednika vlade
oziroma Vlado RS seznanil in pojasnil tudi minister osebno. To velja tudi za ugotovitve revizije,
ki jo je po nastopu mandata samoiniciativno naročila nova komisija za preprečevanje korupcije
pod vodstvom ministra mag. Gorana Klemenčiča. Glede ukrepov komisije na podlagi
ugotovitev Računskega sodišča zoper odgovorno osebo KPK, pred nastopom komisije pod
vodstvom Klemenčiča, pa je javnosti že bilo sporočeno in je torej znano, da je komisija podala
kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi v revizijskih postopkih ugotovljenih
sumov, da so uresničeni tudi znaki kaznivih dejanj, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti.
Računsko sodišče je v novembru izdalo tudi porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih, kjer
so bili ukrepi protikorupcijske komisije za odpravo neskladnosti ocenjeni kot zadovoljivi.
Vir: MP

Vlada sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora Vlade Republike Slovenije
na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s Svetom za nacionalno varnost
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev
odgovora Vlade Republike Slovenije poslancu Jožetu Tanku, ki je na vlado naslovil pisna
vprašanja v zvezi s Svetom za nacionalno varnost, na katere je dobil odgovor v mesecu
decembru. Vlada je na zahtevo za dopolnitev odgovora pripravila dodatna pojasnila na
postavljena vprašanja o zapisu v Odloku o Svetu za nacionalno varnost.
Gospod poslanec je po prejemu dopolnitve odgovora poslal zahtevo za dopolnitev odgovora
na določene nejasnosti, ki se nanašajo na vsebino Odloka o Svetu za nacionalno varnost,
sklicevanje ter vabljenje na seje Sveta za nacionalno varnost in udeležbo predstavnika
največje opozicijske stranke.
Vlada Republike Slovenije je v nadaljevanju podala odgovor na zahtevo za dopolnitev
odgovora na pisna poslanska vprašanja:

Zakaj je Vlada Republike Slovenije ignorirala predsednika Slovenske demokratske stranke
Janeza Janšo, ko pa je v vsakem primeru, ne glede na omenjeno spremembo odloka,
nedvoumno, da o predstavniku Slovenske demokratske stranke, odloča organ stranke, v
konkretnem primeru predsednik Slovenske demokratske stranke?
Kot smo pojasnili že v predhodnih odgovorih, Odlok o Svetu za nacionalno varnost določa, da
predsednik SNAV na sejo, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo
usklajeno delo, povabi tudi predstavnika največje opozicijske stranke v Državnem zboru
Republike Slovenije. Določilo v odloku ne predstavlja ignoriranja predsednika Slovenske
demokratske stranke s strani Vlade Republike Slovenije, saj določilo v ničemur ne izključuje
možnosti udeležbe predsednika vabljene politične stranke.
Sklicatelj seje Sveta za nacionalno varnost, ki se je odvila 13. 1. 2015, je v celoti sledil Vašemu
obvestilu, da se bo seje udeležil gospod Janez Janša. Sklicatelj seje je ob vabilu, poslanem na
naslov poslanske skupine, gospodu Janezu Janši tudi osebno vročil vabilo. Seje se je gospod
Janez Janša tudi udeležil.
V kolikor bo v prihodnje izkazana potreba po usklajenem delovanju z opozicijo, bo sklicatelj
seje vabila poslal na sedež največje opozicijske stranke. Namen vabila je udeležba njenega
predstavnika, določanje tega predstavnika pa je povsem suverena odločitev stranke. Če o tem
v primeru Slovenske demokratske stranke odloča njen predsednik, to spoštujemo, prav tako
pa njegovo ali strankino odločitev, da se seje SNAV v teh primerih udeleži predsednik stranke.
Kakšne kriterije mora izpolnjevati predstavnik največje opozicijske politične stranke za tovrstne
sestanke SNAV?
Kriterije za kompetentno zastopanje interesa vabljene politične stranke naj postavi stranka
sama. Sklicatelju posamezne seje SNAV je v interesu strokovno sodelovanje pri obravnavanju
posameznega vprašanja. Sodelujoči na sejah morajo izpolnjevati tudi pogoje (dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov) določene v 6. členu Uredbe v primerih, ki jih ta člen določa.
Kateri so vsebinski razlogi za sprejem novega odloka v tem delu? Ali je bil vzrok temu, da je
Janez Janša padel v moralno etično nemilost pri predsedniku vlade dr. Miru Cerarju?
Za Vlado Republike Slovenije je skrbna in odgovorna obravnava varnostne situacije ter možnih
varnostnih tveganj prednostna naloga. Pri tem si želi Vlada Republike Slovenije v primerih, ko
je potrebno in zaželeno usklajeno delo z opozicijo, konstruktivnega sodelovanja v skupnem
interesu, da Slovenijo zaščitimo pred varnostnimi tveganji.
Vir: KPV

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z ukrepi Vlade RS
glede zajezitve revščine med otroki in mladimi
Vlada RS v odgovoru poudarja, da z vso resnostjo obravnava položaj otrok in družin, ter s
sprejemanjem usmerjenih ukrepov omejuje posledice krize.
V odgovoru so izpostavljene spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se
nanašajo na socialni položaj enostarševskih in velikih družin ter družin s šolajočimi otroki. Tako
je bilo za enostarševske družine uvedeno povišanje dodatka na otroka pri denarni socialni
pomoči, kot tudi pri izračunu višine otroškega dodatka. Nadalje je bilo uvedeno upoštevanje
samo dela otroškega dodatka pri uveljavljanju drugih pravic po navedenem zakonu.
Za družine s šolajočimi otroki so bile uvedene državne štipendije za mladoletne dijakinje/dijake
v polovičnem znesku, ki velja za polnoletne dijakinje/dijake oziroma študentke/študente. Poleg
tega je bil ohranjen višji znesek otroškega dodatka za mladoletne dijakinje/dijake, ki niso
upravičeni do državne štipendije.

Za velike družine se po spremembi zakona kot premoženje pri ugotavljanju upravičenosti do
denarne socialne pomoči ne upoštevajo prihranki v višini treh minimalnih dohodkov družine,
vendar največ 2.500 EUR.
Poleg tega velja med ukrepi, ki blažijo socialno stisko in zagotavljajo socialo vključenost otrok
in družin omeniti tudi subvencioniranje šolske prehrane ter zagotavljanje brezplačnega
zdravstvenega varstva.
Poleg zakonodajnih ukrepov, ki ranljivim skupinam, kamor nedvomno sodijo otroci ter posebej
enostarševske in velike družine, zagotavljajo ustreznejši oz širši obseg pravic, pa ministrstvo
načrtuje tudi aktivnosti v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada.
Na ministrstvu veliko pozornosti namenjamo tudi ukrepom, ki zvišujejo zaposlitvene možnosti
mladih. Ravno mladi so največji koristniki ukrepov aktivne politike zaposlovanja, njim je
namenjen tudi program Jamstva za mlade.
Z letošnjim letom smo podaljšali ukrep spodbujanja zaposlovanja mladih brezposelnih
oseb, starih do 30 let. Omenjeno olajšavo (oziroma spodbudo za zaposlovanje mlajših
brezposelnih oseb) bodo ne glede na določila zakonov, ki urejajo obvezna socialna
zavarovanja, lahko uveljavili delodajalci, ki bodo do konca leta 2015 za nedoločen čas
zaposlili brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred zaposlitvijo
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.
MDDSZ sofinancira programe in storitve na področju socialnega varstva. Med ciljnimi
skupinami razpisov so tudi otroci in mladostniki, ki se znajdejo v težkih socialnih razmerah in
neprostovoljno delijo usodo svojih staršev. Skupaj za vse programe za otroke in mladostnike
(16 programov) je bilo v letu 2014 izplačanih 727 tisoč EUR. Večinoma gre za programe
dnevnih in mladinskih centrov za otroke in mladostnike (11 programov).
Brezplačno srednješolsko izobraževanje
V Sloveniji je mreža srednjih šol zelo razvejana, s čimer je omogočeno, da imajo dijaki veliko
možnosti pri izbiri programov, v katerih bi želeli nadaljevati izobraževanje po končani osnovni
šoli. Prav tako je z razvejanostjo mreže šol omogočeno, da se večina dijakov lahko izobražuje
v bližini svojega doma. Dijakom, ki se ne morejo šolati v bližini doma, je na voljo razvejana
mreža dijaških domov, v katerih država zagotavlja in financira izvedbo vzgojnega programa,
družinam, v katerih več otrok sočasno biva v dijaških domovih, pa subvencionira tudi
oskrbnino.
Izobraževanje na področju srednjega šolstva je v celoti brezplačno za dijake, ki se po končani
osnovni šoli vpišejo v srednješolske izobraževalne programe. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport vsako leto razpiše za okoli 4.000 – 5.000 mest po posameznih izobraževalnih
programih na posameznih šolah več, kot je vpisne generacije, ki prihaja v srednje šole.
Obstoječa zakonodaja na področju srednjega šolstva tudi omogoča, da se lahko v redno
srednješolsko izobraževanje, kar pomeni, da je brezplačno, vpiše vsak, ki izpolnjuje osnovni
vpisni pogoj, to je dokončana osnovna šola.
Zagotavljanje in subvencioniranje šolske prehrane
V šolskem letu 2013/2014 je bilo v srednjih šolah na malico prijavljenih 49.382 dijakov, kar je
64,4% vseh vpisanih dijakov. Kot izhaja iz zakona, so vsi dijaki upravičeni do subvencije,
vendar v odvisnosti od socialnega položaja. Tako je do subvencije v višini 40% cene malice
(0,97 evra) upravičenih 4.520 dijakov, kar je 9,1% dijakov, prijavljenih na malico. Do
subvencije v višini 70% cene malice (1,69 evra) je upravičenih 7.445 dijakov, oziroma 15%
dijakov, prijavljenih na malico. Do polne subvencije oziroma do v celoti brezplačnega obroka
(katerega cena je 2,42 evra) pa je upravičenih 19.158 dijakov, ki predstavljajo 38,8% dijakov,
prijavljenih na malico. Skupni delež dijakov, prijavljenih na malico, ki zaradi socialnega
položaja prejemajo subvencijo, je tako 63% dijakov.

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022
Državni zbor RS je dne 24.10.2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino
2013-2022, katera kot eno izmed ključnih usmeritev določa tudi, da se posebna pozornost
namenja dejavnikom tveganja, ki povzročajo revščino in socialno izključenost med mladimi ter
zagotavljanje obravnave mladih kot prioritetne družbene skupine v vseh sektorskih javnih
politikah. Med drugimi resolucija določa tudi cilj Večje socialne vključenosti mladih z manj
priložnostmi, kjer se kot merilo navaja zmanjšanje revščine in socialne izključenosti mladih z
manj priložnostmi
Vlada RS pripravlja Izvedbeni načrt NPM za leto 2015, ki bo predvidoma vključeval tudi
ukrepe, ki bodo delovali v smeri preprečevanja negativnih posledic recesije. Izvedbeni načrt bo
sprejet najkasneje do 31.3.2015.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca mag. Marka Pogačnika
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko
vprašanje poslanca mag. Marka Pogačnika.
Poslanec Pogačnik sprašuje vlado glede načrta za naložbe v Evropo. Poslanec sprašuje ali je
vlada seznanjena z naložbenim načrtom v višini 315 milijard evrov za investicije v
infrastrukturo, izobraževanje, raziskave in energetsko učinkovitost in ali pripravlja kakšne
ukrepe, da bi čim več teh investicij pritegnila v Slovenijo.
Vlada odgovarja, da se je 4. 12. 2014 seznanila z informacijo o delu projektne skupine EU za
investicije in o naboru slovenskih projektov.
V Sloveniji je bilo na državni ravni identificiranih 22 projektov v skupni ocenjeni investicijski
vrednosti cca. 9,2 mrd EUR, in sicer so v obdobju 2015 - 2017 predvidena vlaganja v višini 2,3
mrd EUR. Okvirni nabor projektov je bil poslan projektni skupini EU z opombo, da ne vključuje
projektov na regionalni ravni, da je seznam izključno okviren in informativna narave ter da
lahko v nadaljnjem procesu predlagamo tudi katere druge projekte.
Vlada je pozvala resorna ministrstva oziroma nosilce investicijskih projektov, da v roku treh
mesecev pripravijo investicijske elaborate, ki bodo omogočili nadaljnje aktivnosti za
uresničevanje naložbenega načrta.
Vir: MF

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje Matjaža Nemca
Ljubljana, 22. januar 2015 - Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor na
poslansko vprašanje Matjaža Nemca v zvezi s preučitvijo možnosti državne podpore za
delovanje Kreativnega centra Poligon, ki zagotavlja podporno okolje za start up podjetja s
področja kreativne industrije, tehnologije, socialnega podjetništva in kulture.
V odgovoru je poudarjeno, da se Vlada RS zaveda pomena celovitega, povezanega in
učinkovitega podpornega okolja za spodbujanje podjetništva, kreativnosti in inovativnosti, ki
omogoča sodelovanje in povezovanje potencialnih podjetnikov oziroma partnerjev,
spodbujanju njihovih podjetniških iniciativ in pristopov za ustanavljanju podjetij, njihovo rast in
razvoj, kar je izpostavljeno tudi v strateških dokumentih Republike Slovenije.
S tem namenom so tudi v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014 -2020 (predvsem v okviru tematskih ciljev 1 in 3) pripravljene vsebinske podlage
za podporo nadaljevanju in nadgradnji storitev podpornega okolja. Med potencialnimi
upravičenci so tudi nevladne organizacije, z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega

sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik, kamor seveda sodijo
tudi co-working iniciative.
Tako bo Poligon lahko za evropska sredstva kandidiral enakovredno ostalim potencialnim
ponudnikom oziroma iniciativam v Sloveniji.
Na koncu odgovora na poslansko vprašanje je še zapisano, da Vlada RS pozdravlja
združevanje različnih kreativnih iniciativ, kar je Kreativnemu centru Poligon dobro uspelo.
Vir: MGRT
Vlada Republike Slovenije sprejela Normativni delovni program Vlade Republike
Slovenije za leto 2015
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Normativni delovni program Vlade
Republike Slovenije za leto 2015.
Normativni delovni program Vlade RS je pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in
vladnih služb. V normativnem delovnem programu je tako za leto 2015 načrtovanih okrog 550
predpisov, od tega nekaj manj kot 200 iz pristojnosti Državnega zbora RS, ostali pa iz
pristojnosti Vlade RS oz. pristojnosti ministrstev.
Vlada Republike Slovenije bo seznamom zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega
zbora Republike Slovenije posredovala v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vir: GSV

Sprememba Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu.
Sprememba se nanaša na uskladitev z že obstoječo zakonodajo in sicer z Zakonom o odnosih
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter z Zakonom o Vladi Republike Slovenije,
zato se spreminja 4. člen odloka, ki bo po novem določal, da Urad Vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu in po svetu vodi minister brez resorja.
V skladu z Uredbo o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih se dodaja člen glede namestnikov, ki predstojniku
pomagata pri vodenju Urada in opravljata najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih
določi predstojnik namestnika.
Vir: GSV

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu dogovora o podpori
usposabljanju med MORS in Kopensko vojsko ZDA za Evropo
Vlada Republike Slovenije se je na seji 22. januarja 2015 seznanila z Informacijo o
nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo o usposabljanjih
in vajah v Republiki Sloveniji.
Sodelovanje med zavezniškimi oboroženimi silami in Slovensko vojsko je izjemno pomembno
zaradi izmenjave znanj in izkušenj, souporabe zmogljivosti in infrastrukture, delitve bremen,

zmanjševanja stroškov ter predvsem zaradi skupnega usposabljanja, ki vodi v medsebojno
zaupanje na skupnih operacijah.
Namen dogovora o podpori usposabljanju je opredeliti splošne politike in postopke za
zagotavljanje podpore države gostiteljice ter potrebe gostujoče sile med usposabljanji in
vajami. Dogovor o podpori usposabljanju opisuje standarde, tip, raven in metode podpore
države gostiteljice med usposabljanji in vajami ter opredeljuje medsebojne odnose, pravice in
obveznosti udeležencev vaje. Sestavni del dogovora o podpori usposabljanju je priloga, ki
podrobneje opredeljuje delovanje na vaji Agile Titan, ki od 21. januarja do 3. februarja 2015
poteka na območju strelišč in vadišč Slovenske vojske (Bač in Poček).
Vir: MO

Vlada RS o odgovoru na poslansko vprašanje mag. Anžeta Logarja v zvezi z
ugotavljanjem realizacije ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Anžeta Logarja, poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije, v zvezi z ugotavljanjem realizacije ukrepov iz Enotnega
dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig
konkurenčnosti.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Anže Logar, je na Vlado Republike
Slovenije naslovil pisno vprašanje v zvezi z ugotavljanjem realizacije ukrepov iz Enotnega
dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig
konkurenčnosti, in sicer ga zanima kakšno je mnenje predstavnikov gospodarstva o
uspešnosti in učinkovitosti izvedenih ukrepov iz Enotnega dokumenta? Prav tako poslanec
sprašuje Vlado RS ali se ji zdi prav, da državni organ, ki izvaja določen ukrep, sam oceni, ali je
bil ukrep realiziran, in zakaj v poročilih o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta ni ocene o
uspešnosti in učinkovitosti realiziranih ukrepov.
Vlada Republike Slovenije je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno
in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, v katerega so uvrščeni ukrepi iz večih samostojnih
dokumentov, pa tudi predlogi, ki so jih posredovali predstavniki gospodarstva.
Po zadnjih spremembah in poročanju (julija 2014) je v Enotni dokument vključenih 256
ukrepov, ki so razdeljeni po posameznih področjih ter posameznih resorjih, ki so zadolženi za
njihovo realizacijo. Skupno stanje realizacije vseh predvidenih 256 ukrepov je naslednje:
- realiziranih je 64 ukrepov (25 %),
- v fazi realizacije so 104 ukrepi (40,62 %),
- 88 ukrepov je še nerealiziranih (34,38 %).
Stanje realizacije je od julija 2014 dalje dosegljivo strokovni in zainteresirani javnosti na
svetovnem spletu na vladnem portalu (celotna tematika je objavljena med vsebinami Ukrepi za
izhod iz krize – razbremenitev gospodarstva) in na portalu STOPbirokraciji.
V letu 2015 sledi prenova samega dokumenta v smislu dopolnitve z določenimi ukrepi, tudi v
povezavi z dodatnimi pobudami s strani gospodarstva. Dopolnjevanje Enotnega dokumenta se
izvaja na način, da se posamezne podane pobude oziroma ukrepi medresorsko uskladijo in v
kolikor so sprejemljivi, sledi dopolnitev Enotnega dokumenta s temi ukrepi. Ob tem se določijo
tudi cilji ukrepa, pristojni resor, ki je odgovoren za njegovo izvedbo, in konkreten rok za
izvedbo.
Vlada Republike Slovenije v tem trenutku nima ocene učinkovitosti posameznih realiziranih
ukrepov iz Enotnega dokumenta, je pa podana ocena o stanju realizacije, ki jo strokovna in
zainteresirana javnost lahko spremlja tudi preko vzpostavljene aplikacije.
V letu 2015 in 2016 bo pozornost usmerjena v pripravo t.i. e-predpisov, katerih osrednji cilj je
boljša priprava predpisov z vključitvijo elektronskih modulov, presoje učinkov. V sodelovanju z

posameznimi resorji se bo uvedlo presojo učinkov na mikro, majhno in srednje gospodarstvo s
tako imenovanim MSP testom. Nadzorni organ za presojo učinkov na gospodarstvo bo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvedene presoje učinkov bodo podlaga za
izvajanje evalvacije že sprejetih predpisov.
Pospešeno urejanje vseh teh vprašanj, nadgrajeno z ugotavljanjem presoje posledic
zakonodaje in zagotavljanjem sodelovanja strokovne in zainteresirane javnosti, morata biti
izhodišče in temeljna usmeritev nadaljnjega zakonodajnega dela. Vlada Republike Slovenije je
mnenja, da bodo navedene aktivnosti pripomogle tudi k večji uspešnosti in učinkovitosti
realiziranih ukrepov iz Enotnega dokumenta.
Vir: MJU

Koledar državnih proslav v letu 2015
Vlada RS je na današnji redni seji potrdila koledar državnih proslav za leto 2015, kakor ga je
pripravil Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve.
Program državnih slovesnosti za leto 2015 obsega počastitev naslednjih praznikov in obletnic:
Prešernov dan – slovenski kulturni praznik, dan državnosti, 70. obletnica konca II. svetovne
vojne, dan samostojnosti in enotnosti ter 25. obletnica plebiscita. Ta bo obeležena s
slavnostno sejo Državnega zbora RS.
Vir: MK

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila dva nova ukrepa
Vlada RS je v načrt razvojnih programov uvrstila nova ukrepa »Prodaja emisijskih kuponov na
dražbi« in »Sredstva Sklada za vode po ZV-1«.
S spremembo Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 sta bila ustanovljena
Sklad za podnebne spremembe in Sklad za vode kot proračunska sklada.
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna RS se prihodki proračuna preko namenskih
postavk izločajo na podračun proračunskih skladov.
Vir: MOP

Mnenje Vlade RS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
(ZMed-C)
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C), prva obravnava, ki ga je Državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) in ga poslala v
Državni zbor.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C; v nadaljevanju:
predlog novele zakona), ki ga je dne 16. 1. 2015 Državnemu zboru RS predložila skupina
poslank in poslancev SDS s prvopodpisanim Jožetom Tankom, po mnenju Vlade RS ni v
skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, ki jo je sprejel Državni
zbor RS dne 27. 11. 2013 in predvideva celovito prenovo medijske zakonodaje na osnovi
predhodno pripravljene strategije na področju medijev. Predlog novele zakona namreč prinaša
le posamezne parcialne rešitve, saj se spreminjajo le določbe o predpisanem deležu
slovenske glasbe in slovenskih avdiovizualnih del, v tem delu se bistvena sprememba nanaša
zlasti na RTV Slovenijo, uvaja pa tudi register neodvisnih producentov.

Prenova medijske zakonodaje zahteva pripravo in sprejem nacionalnega strateškega
dokumenta, ki bo na podlagi analize obstoječega stanja podal smernice za razvoj medijske
krajine v Republiki Sloveniji. To potrjujejo tudi vsi neuspešni poskusi sprejemanja nove
medijske zakonodaje, saj so bili dosedanji zakonski predlogi neuspešni tudi zaradi neobstoja
nacionalne strategije na tem področju, ki bi jasno definirala javni interes na področju medijev.
Vir: MK

Vlada za generalnega direktorja policije imenovala Marjana Fanka
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, da s 23. 1. 2015 na položaj
generalnega direktorja policije imenuje Marjana Fanka, in sicer za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Marjan Fank, rojen leta 1966, je zaključil magistrski študijski program 2. stopnje na Fakulteti za
varnostne vede in pridobil naziv magister varstvoslovja. V Policiji je zaposlen od leta 1984, kjer
je opravljal naloge na vseh ravneh policijskega dela (miličnik, pomočnik vodje in vodja
varnostnega okoliša, pomočnik komandirja policijske postaje na Policijski upravi Ljubljana,
kriminalist, vodja skupine, vodja oddelka Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi
Maribor). Leta 2010 je bil imenovan za pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije na
Generalni policijski upravi, leta 2013 pa je postal direktor Uprave kriminalistične policije na
Generalni policijski upravi.
Vir: MNZ

Imenovanje generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo
Vlada RS je na današnji seji z današnjim dnem imenovala mag. Radovanko Petrić na položaj
generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo
Radovanka Petrić je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pridobila naziv
univ. diplomirana sociologinja. Leta 2004 je zaključila magistrski študij menedžmenta
neprofitnih organizacij, z magistrsko nalogo Pomen vodenja v državni upravi. Od leta 1996 je
zaposlena v državni upravi, najprej na Ministrstvu za okolje in prostor, potem pa na Ministrstvu
za kmetijstvo in okolje. Ima bogate izkušnje s področja upravljanja v državni upravi. Med
drugim je bila generalna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, do sedaj pa je bila v.d.
generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo.
Vir: MzIP
Imenovanje direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame
Vlada RS je na današnji seji, z današnjim dnem, imenovala Stojana Ščuko za direktorja
Javnega zavoda Park Škocjanske jame, in sicer za mandatno dobo štirih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Stojan Ščuka, dosedanji vršilec dolžnosti javnega zavoda Park Škocjanske jame je univ. dipl.
inženir zootehnike in izpolnjuje vse pogoje razpisanega delovnega mesta. Ima več kot 20 let
delovnih izkušenj. Profesionalno pot je pričel leta 1989 kot kmetijski svetovalec in vodja enote,
nadaljeval kot specialist za živinorejo in vodja oddelka kmetijskih specialistov, vodja oddelka
kmetijske svetovalne službe, direktor Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA), direktor
Primorskega tehnološkega parka in direktor podjetja Tep Invest d. o. o. ter koordinator
projektov Ustanove Fundacije BiT Planote.
Vir: MOP

Vlada imenovala člane Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Vlada RS je imenovala člane Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
V svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKGZRS) se za mandatno dobo štirih let
imenujejo naslednji člani:
·
·
·
·
·
·
·

Marta Hrustel Majcen, predsednica sveta SKZG
Leon Ravnikar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Janez Zafran, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Polonca Drofenik, generalna sekretarka, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Sušnik Janez, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
Dr. Bogomil Breznik, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
mag. Janez Tavčar, strokovnjak s področja dejavnosti sklada

Svet Javnega zavoda SKGZRS ima predsednika in šest članov. Člane sveta sklada na predlog
ministra, pristojnega za kmetijstvo, imenuje Vlada RS izmed predstavnikov Vlade RS,
ministrstev, vladnih služb ali strokovnjakov s področja dejavnosti sklada, od katerih so štirje
člani predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednika sveta
sklada imenuje Vlada RS izmed članov sveta, ki so predstavniki ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo.
Mandatna doba članov sveta SKGZRS traja štiri leta in so lahko po poteku mandatne dobe
ponovno imenovani.
Sedanjim članom sveta Javnega zavoda SKGZRS se je mandat že iztekel, vendar funkcijo
opravljajo do imenovanja novega sveta.
Vir: MKGP
Vlada RS imenovala člana Strokovnega sveta za splošno izobraževanje
Vlada RS je na današnji seji v Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, za mandatno dobo
šestih let imenovala dr. Kristijana Muska Lešnika, ki ga je predlagala Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije.
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov. Vlada
imenuje 16 članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, 10 pa izmed strokovnjakov s področja
humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega devet na
predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.
Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog
strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved,
naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik
italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki ga predlagata narodni skupnosti. Na podlagi 22.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predsednike in člane
strokovnih svetov imenuje Vlada RS za šest let in so lahko ponovno imenovani.
Trenutno je v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje nezasedeno še eno mesto
člana, ki ga predlagajo samostojni visokošolski zavodi. MIZŠ je 9. decembra 2014 na svoji
spletni strani objavilo javni poziv samostojnim visokošolskim zavodom za predlaganje
kandidatov/k za člana/ico Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Po pregledu
prispelih vlog in opravljenem izboru kandidatov/k za člane/ice Strokovnega sveta RS za
splošno izobraževanje, ki jih predlagajo samostojni visokošolski zavodi, je MIZŠ Vladi RS
predlagalo, da s 23. januarjem imenuje novega člana Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje.

Vir: MIZŠ

Vlada RS o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi stalne medresorske
delovne skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in
poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti
Vlada RS je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi stalne
medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.
Vlada RS je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno
okolje ter dvig konkurenčnosti in ob tem ustanovila tudi stalno medresorsko delovno skupino
za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Zaradi
parlamentarnih volitev, posledično sprememb na ministrskih položajih in zamenjav v kabinetih
ministrov se predlaga prenova stalne medresorske delovne skupine.
V strateški svet stalne medresorske delovne skupine so imenovani:
·
·
·
·
·
·

vodja: Boris Koprivnikar, minister, MJU
namestnik: mag. Renata Zatler, državna sekretarka, MJU
vodja: Zdravko Počivalšek, minister, MGRT
namestnik: Aleš Cantarutti, državni sekretar, MGRT
člani: mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade RS,
Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, SVRK..

V operativno delovno skupino medresorske delovne skupine so imenovani naslednji člani:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vodja: Matija Kodra, MJU
namestnik: Slavko Patekar, MJU
vodja: mag. Alenka Marovt, MGRT
namestnik: Adriana Čegec, MGRT
član: Gregor Krajc, Kabinet predsednika Vlade RS
član: mag. Mojca Gregorič, MJU
član: Vesna Gajšek, MJU
član: Melita Ulčar, MJU
član: Helena Urbančič, SVRK
član: Peter Pogačar, MDDSZ
član: Zoran Kotolenko, MDDSZ
poslovna sekretarka: Janja Jenc, MJU.

Koordinatorji in namestniki zadolženi za posamezna področja po resorjih so:
1. področje infrastrukture (MZI)
- koordinator: Jože Taler
- namestnik: mag. Anita Goršek, področje infrastrukture
- namestnik: mag. Andrej Pagon, področje energije
- namestnik: Petra Glažar, področje prometa
2. področje kmetijstva (MKGP)
- koordinator: Maja Čepič
- namestnik: Goran Miličič
3. področje okolja in prostora (MOP)
koordinator: Marko Logonder, področje prostora
koordinator: Sanja Alaber, področje okolja
namestnik: Uroš Vajgl, področje okolja
namestnik: Dušan Pichler; področje okolja

4. področje javne uprave (MJU)
koordinator: Nina Langerholc – Čebokli
namestnik: mag. Mateja Jaklič
5. področje financ (MF)
- koordinator: Iris Jelačin Knavs
- namestnik: Damjana Mlakar
6. področje gospodarstva (MGRT)
- koordinator: Aleksandar Arsekić
- namestnik: Barbara Gradišnik
7. področje kohezije (SVRK)
- koordinator: Igor Lakota
- namestnik: Katarina Podobnikar
8. delovno pravno področje in sociala (MDDSZ)
- koordinator: Urška Golob
- namestnik: Petra Čibej
- namestnik: Mojca Faganel
9. področje zdravja (MZ)
- koordinator: Špela Glušič
- namestnik: Vesna Kovač
10. področje pravosodja (MP)
- koordinator: Matic Zupan
- namestnik: Gašper Žejn
11. področje izobraževanja (šolstvo, visoko šolstvo) (MIZŠ)
- koordinator: mag. Mirko Stopar
- namestnik: mag. Ksenija Hauptman
12. področje kulture (MK)
- koordinator: Danilo Markočič
- namestnik: Matej Zavrl
13. področje statistike (SURS)
- koordinator: Tatjana Novak
- namestnik: Erika Žnidaršič
14. področje obrambe (MO)
- koordinator: Darko Skubic
- namestnik: Sabina Perko
- namestnik: Mojca Kropivšek
15. področje notranjih zadev (MNZ)
- koordinator: dr. Lea Nahtigal
- namestnik: Varja Simčič
16. področje zunanjih zadev (MZZ)
- koordinator: Dejan Vladič
- namestnik: mag. Franc But
17. Služba Vlade RS za zakonodajo (SVZ)
- koordinator: Mateja Lekan Štrukelj
18. Generalni sekretariat Vlade RS (GSV)
- koordinator: mag. Barbara Peternelj
- namestnik: Miha Bizant.

Koordinatorji in namestniki, ki so zadolženi za posamezna področja, opravljajo naslednje
naloge:
· koordinirajo naloge za realizacijo ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (v nadaljevanju: Enotnega
dokumenta) na resornem ministrstvu;
· koordinirajo naloge s širšega področja priprave boljših predpisov na resornem ministrstvu;
· izvajajo spremljanje implementacije projektov/programov razbremenjevanja (vsakoletne
Zahteve slovenske obrti, Akcijski program za uresničevanja Akta za mala podjetja, Agenda
46+, Agenda MG, Program vzpodbujanja tujih neposrednih investicij (TNI), Program
»STOPbirokraciji«, Paketov za spodbujanje gospodarstva, dobre prakse implementacije
EU zakonodaje - »Europe can do better«;
· koordinirajo naloge v zvezi z izvajanjem projekta enotne kontaktne točke za poslovne
subjekte - EKT na resornem ministrstvu (sodelovanje pri popisu in spremembah na
področju reguliranih dejavnosti in poklicev);
· koordinirajo naloge v povezavi z izvedbo projekta prenove reguliranih dejavnosti in
poklicev na resornem ministrstvu;
· koordinirajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem projekta Poslovni SOS na resornem
ministrstvu;
· izvajajo presojo posledic učinkov predpisov (učinki na gospodarstvo/MSP test). Presojo
izvede posamezni pripravljavec predpisa, koordinator pa je odgovoren za pregled,
vsebinsko pomoč in koordinacijo izvajanja presoj;
· izvajajo ex-post evalvacijo realiziranih ukrepov iz Enotnega dokumenta;
· poročajo poslovnemu sekretarju operativne delovne skupine o izvedenih aktivnostih v
skladu z opredeljenimi nalogami in realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta.«.
Medresorska delovna skupina bo delo opravljala v prostorih Ministrstva za javno upravo in
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter glede na opredeljene naloge po resornih
ministrstvih in vladnih službah.
Vir: MJU

Vlada imenovala Medresorsko delovno skupino za prestrukturiranje in razdolževanje
podjetij
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji imenovala Medresorsko delovno skupino
za prestrukturiranje in razdolževanje podjetij.
Oblikovanje Medresorske delovne skupine je Republiki Sloveniji predlagala Evropska komisija
v okviru priporočil spomladanskega in jesenskega evropskega semestra v letu 2014.
Po sanaciji bančnega sistema predstavlja uspešna izpeljava postopkov prestrukturiranja in
razdolževanja podjetij naslednji potreben pogoj za dolgoročno oživitev gospodarske aktivnosti.
Postopki prestrukturiranja in razdolževanja podjetij potekajo v okviru različnih deležnikov in
institucij.
Ključno pri tem bo oblikovanje predlogov ukrepov, da bodo poslovne banke obnovile kreditno
aktivnost, znižale obseg slabih kreditov v svojih bilancah in čim hitreje obnovile kreditiranje
gospodarstva, ki kljub gospodarski rasti v letu 2014 še vedno pada.
Člani delovne skupine so:
· Metod Dragonja, državni sekretar, Ministrstvo za finance, vodja medresorske delovne
skupine,
· mag. Janez Fabjan, viceguverner, Banka Slovenije, namestnik vodje delovne skupine,
· Darko Bohnec, viceguverner, Banka Slovenije, član,
· Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član
· Tina Brecelj, državna sekretarka, Ministrstvo za pravosodje, članica
Naloge medresorske delovne skupine so:

·
·
·
·
·
·

analiza uporabe razpoložljivih pravnih mehanizmov in najboljših mednarodnih praks pri
vseh deležnikih v procesu prestrukturiranja;
spremljanje postopkov prestrukturiranja in razdolževanja podjetij pri prestrukturiranju;
priprava krovnega načrta v zvezi z prestrukturiranjem in razdolževanjem podjetij;
koordinacija deležnikov v okviru postopkov prestrukturiranja in razdolževanja podjetij;
oblikovanje predlogov sistemskih ukrepov za povečanje učinkovitosti procesov
razdolževanja in prestrukturiranja podjetij;
oblikovanje predlogov ukrepov za obnovitev kreditne aktivnosti bank in zagotavljanje
gospodarske rasti.

Delovna skupina bo dvakrat letno o svojem delu in doseženih rezultatih poročala
Republike Slovenije.

Vladi

Vlada imenovala člane slovenske delegacije Meddržavne komisije za NEK
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razrešila slovensko delegacijo Meddržavne
komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v sestavi:
· dr. Igor Šalamun,
· Julijan Fortunat,
· mag. Matjaž Vrčko,
· mag. Milena Černilogar Radež in
· Mihael Zupančič
in imenovala nove člane slovenske delegacije Meddržavne komisije, v sestavi:
· dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo (predsednik),
· Danijel Levičar, generalni direktor Ministrstvo za infrastrukturo (član),
· Mihael Zupančič, Ministrstvo za zunanje zadeve, sekretar (član),
· Urška Dolinšek, Ministrstvo za infrastrukturo (članica),
· mag. Miran Stanko, župan, Občina Krško (član).
Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in
vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem
v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo je bila ustanovljena skladno
z 18. členom pogodbe. Meddržavna komisija spremlja izvajanje pogodbe, potrjuje program
odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in druge dejavnosti v tej
zvezi, potrjuje program razgradnje NE Krško in druge dejavnosti v tej zvezi ter obravnava
odprta vprašanja, ki se nanašajo na medsebojna razmerja v zvezi s pogodbo.
Vir: MzIP
Vlada določila sestavo Medresorske komisije za človekove pravice
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o novi 3. točki sklepa Vlade Republike Slovenije z
dne 24. aprila 2014. Novo besedilo 3. točke omenjenega sklepa se glasi: Vlada RS za
uresničevanje navedenega določi sestavo komisije, v kateri so predstavniki Kabineta
predsednika Vlade RS, vseh ministrstev Vlade RS, Urada za narodnosti in Statističnega urada
RS ter po dva predstavnika organizacij civilne družbe in akademske sfere. Kabinet
predsednika Vlade RS, ministrstva, Urad za narodnosti in Statistični urad RS o imenovanju
svojih članov in njihovih namestnikov v komisijo obvestijo Ministrstvo za zunanje zadeve. Dva
predstavnika organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic, imenuje
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), dva
predstavnika akademske sfere pa Rektorska konferenca Republike Slovenije, ki o tem
obvestita Ministrstvo za zunanje zadeve. Vlada Republike Slovenije je za organizacijo in
koordinacijo dela komisije zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, ki imenuje predsednika in

sekretarja komisije. Vlada Republike Slovenije priporoča upoštevanje načela uravnotežene
zastopanosti spolov pri imenovanju članov in namestnikov.
Vlada Republike Slovenije je 18. aprila 2013 sprejela sklep, s katerim je ustanovila
Medresorsko komisijo za človekove pravice in ji dala mandat za koordinacijo poročanja po
ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin, poročanje na
podlagi drugih mehanizmov in spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti s področja človekovih
pravic. Prav tako je določila njeno sestavo - člani komisije so tako predstavniki Kabineta
predsednice vlade, vseh ministrstev in Statističnega urada RS. Komisija je prejela mandat, da
pri svojem delu sodeluje s predstavniki drugih institucij in civilne družbe.
Ob ustanovitvi MKČP aprila 2013 je bil Urad za narodnosti vključen v Ministrstvo za notranje
zadeve, ki je imelo svojega člana v MKČP. Ob prenosu Urada za narodnosti pod okrilje
Kabineta predsednika vlade julija 2013 pa je bila članica MKČP iz Kabineta predsednika vlade
obenem tudi vodja Urada za narodnosti. Od nastopa nove Vlade RS septembra 2014 Urad
Vlade RS za narodnosti v MKČP nima več svojega predstavnika.
Na podlagi mandata MKČP le-ta v svoji sestavi potrebuje tudi predstavnika Urada za
narodnosti, ki pokriva pomemben segment zaščite in uveljavljanja človekovih pravic na
področju manjšin in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez Republike Slovenije na
tem področju. V ta namen sklep dopolnjuje določila Vlade RS glede sestave MKČP.
Vir: MZZ

Vlada sprejela Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za
omejevalne ukrepe
Vlada Republike Slovenije je sprejela Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne
koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe.
Pravna podlaga za ustanovitev Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe je 7. člen
Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi
akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij. Ta člen določa, da vlada
ustanovi skupino ter v aktu o njeni ustanovitvi določi njene naloge, organizacijo in pravila
delovanja.
V 4. členu akt določa sestavo skupine pod vodstvom predstavnika Ministrstva za zunanje
zadeve. Vodjo, namestnika ter člane in njihove namestnike imenuje vlada med predstavniki
organov in institucij, naštetih v tem členu.
Glede na reorganizacijo oziroma nova poimenovanja ministrstev in drugih organov, ki so člani
skupine, se je drugi odstavek 4. člena spremenil tako, da se glasi: "Skupino sestavljajo
predstavniki: Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za
okolje in prostor, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za
pravosodje, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Banke Slovenije, Finančne
uprave Republike Slovenije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost, Urada Republike Slovenije za kemikalije in Urada Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja."
Vir: MZZ
Razrešitev in imenovanje članov Nadzornega sveta
preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Javnega

jamstvenega,

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji, kot članici Nadzornega sveta Javnega
jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije razrešila Tadejo
Pušnar in Alenko Loboda, predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti. Za preostanek mandata je za člana Nadzornega sveta Javnega jamstvenega,
preživninskega in invalidskega sklada imenovala Ireno Kuntarič Hribar in Majdo Erzar, prav
tako predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vir: MDDSZ

Podelitev koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti na območju Pirana
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo odgovora na zahtevo za izdajo začasne
odredbe, tožeče stranke Marco Polo Adriatik svetovanje d.o.o., Koper, za odlog izvršitve
odločbe Vlade Republike Slovenije št. 35404-81/2014/4 z dne 24. 12. 2014, o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na
dimnikarskem območju Piran.
V odgovoru je pojasnjeno, da je zaradi že sklenjene koncesijske pogodbe potrebno zahtevo za
izdajo začasne odredbe zavrniti, saj tožeča stranka nima več pravnega interesa za izdajo le-te,
ker je koncesijska pogodba že sklenjena.
Vir: MOP
Vlada o »somalijski deklici«
Vlada je na današnji seji obravnavala tudi primer t.i. "somalijske deklice". V zvezi s tem Vlada
RS ugotavlja obstoj interesa RS za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v RS za obdobje 5
let državljanki Somalije. Hkrati pa je Ministrstvu za notranje zadeve naložila, da začne
postopek za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v RS v skladu s tretjim odstavkom 51.
člena ZTuj-2 po tem, ko MZZ predloži:
- izjavo osebe, da želi prebivati v RS in
- dokazilo, da so zagotovljena zadostna sredstva za prebivanje in ustrezno zdravstveno
zavarovanje.

