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29. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Predlog Zakona o trgovini
Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o trgovini in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini deregulira izobrazbene
pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca, za katera je predpisana
minimalna stopnja izobrazbe splošne smeri. Deregulacija v trgovini bo imela pozitiven vpliv na
večjo fleksibilnost pri iskanju dela in zaposlovanja ter lažji dostop v panogo, kar povečuje
možnosti samozaposlitve in socialnega podjetništva.
Predlog zakona je v skladu z akcijskim programom Vlade RS za odpravo administrativnih ovir
in zmanjšanjem zakonodajnih bremen in je del aktivnosti povezanih z ukrepi Vlade RS za
poenostavitev obstoječih pravil in pogojev za vstop na trg.
Projekt prenove reguliranih poklicev in dejavnosti je eden izmed ključnih strateških projektov
Vladne projektne pisarne s ciljem zmanjšanja števila regulacij, pa tudi bolj modre regulacije.
Argument za ohranitev zakonske regulacije je vedno obstoj javnega interesa varovanja
življenja, zdravja, premoženja ali varstva okolja. Tega javnega interesa pri regulaciji trgovinskih
poklicev ni.
Deregulacija je tudi eden izmed ukrepov za doseganje vzdržnega modela gospodarskega
razvoja, opredeljenega v socialnem sporazumu za obdobje 2015-2016, ki opredeljuje temeljne
zaveze in usmeritve delodajalcev, sindikatov in Vlade RS za izvajanje aktivnosti v letih 20152016.
Predlog zakona vključuje tudi zahtevo po soglasju upravljavca javne ceste v primerih, ko se
prodaja blaga izvaja v varovalnem pasu javne ceste (zagotovitev javne varnosti).
Vir: MGRT

Vlada sprejela Poslovni in finančni načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, za leto 2015
Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, za leto 2015, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada obravnaval na 2. redni seji dne 19. marca 2015, razen v delu, ki se nanaša na porabo
sredstev Sklada za podnebne spremembe. Prav tako je vlada potrdila Program Eko sklada za
izvajanje nalog po Energetskem zakonu za leto 2015, za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud občanom, pravnim osebam in zasebnikom, sofinanciranje programa energetskega
svetovanja in zagotovitev sredstev za izvajanje predmetnega programa iz Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada za leto 2015.

Ekosklad bo tako zaenkrat objavil javne razpise za ugodno kreditiranje okoljskih naložb tako
za gospodinjstva kot za pravne osebe in samostojne podjetnike ter lokalne skupnosti ter javne
pozive za nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije s sredstvi pridobljenimi na podlagi Energetskega zakona. Ko bo
sprejet Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2015, pa bo objavil tudi
razpise za namene določene v tem programu.
Na podlagi Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015 bo Eko sklad v letu 2015
nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb kot osnovne dejavnosti Eko sklada in za to zagotovil
najmanj 35 milijonov EUR kreditnih sredstev, v primeru razpoložljivih sredstev in potreb
potencialnih kreditojemalcev pa tudi več. Interes občanov za kredite Eko sklada se povečuje
zaradi možnosti sočasne pridobitve nepovratnih sredstev in posojil za istovrstne naložbe. Tudi
pri pravnih osebah je zaradi zelo ugodne obrestne mere veliko zanimanje za posojila Eko
sklada, čeprav se pri nekaterih pravnih osebah še naprej odražajo težave pri zagotavljanju
ustreznega zavarovanja vračila kreditov.
Finančni načrt za leto 2015 predvideva črpanje v višini 10 milijonov EUR iz naslova novega
dolgoročnega kredita EIB, za katerega je bila pogodba podpisana maja 2011, poroštveni
zakon za tretji okvirni kredit EIB v višini 50 milijonov EUR pa je bil na potrjen v Državnem
zboru RS, dne 24. 10. 2013. Kredit se bo predvidoma črpal do leta 2016.
V letu 2015 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v
skupnem znesku predvidoma 24,5 milijona EUR z namenom zmanjšanja rabe energije, in sicer
po naslednjih programih:
• dodeljevanje 22 milijonov EUR nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah,
• spodbujanje nakupa električnih vozil z 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.
Poleg tega pa bo Eko sklad, skladno s sprejetim novim energetskim zakonom, nadaljeval
program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej
Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, za kar bo v letu 2015 zagotovil 1 milijon EUR, ter
zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore v znesku 0,2 milijona EUR.
Vir: MOP

Vlada določila predlog Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o pridobivanju in presaditvi
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
Trenutno veljavni Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja je
bil sprejet leta 2000 in je uredil področje odvzema in presaditve delov človeškega telesa,
določil načela in pogoje za odvzem delov človeškega telesa (organov in tkiv) žive ali umrle
osebe zaradi presaditve z namenom zdravljenja, uredil organizacijo dejavnosti in ustanovil
Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (Slovenija-transplant).
Glavni razlog za spremembo omenjenega zakona je Direktiva 2010/53/EU Evropskega
parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za
presaditev. Ta državam članicam nalaga uskladitev nacionalne zakonodaje s predpisi
Evropske unije, predvsem na področju kakovosti in varnosti človeških organov, ki so
namenjeni za presaditev, ter v letu 2012 sprejeta Izvedbena direktiva Komisije 2012/25/EU o
postopkih pošiljanja informacij pri izmenjavi človeških organov za presaditev med državami
članicami. Ta določa natančne pogoje za nemoteno zakonito izmenjavo organov na ravni
Evropske unije in evropskih organizacij za izmenjavo organov z namenom zmanjšanja tveganj
zlorab ali celo trgovanje s človeškimi organi.

Predlog zakona spreminja oziroma dopolnjuje tudi določbe Zakona o odvzemu in presaditvi
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki opredeljujejo področje privolitve v darovanje pri
umrlih osebah, pri čemer se določa, da lahko vsaka oseba, ki je sposobna samostojno odločati
o zdravljenju, za časa življenja pisno privoli v darovanje ali nasprotuje darovanju delov telesa
po smrti. Predlog zakona govori o tako imenovani privolitvi v darovanje po smrti, ki se lahko
poda za časa življenja pri Slovenija-transplant, pri izbranem osebnem zdravniku ali pred
pooblaščeno osebo organa ali organizacije, ki s Slovenija-transplant sklene pisni dogovor za
zbiranje opredelitev. Opredelitev oseba lahko poda z izpolnitvijo obrazca, ki ga je po novem
mogoče posredovati tudi po elektronski poti.
Vir: MZ

Sprememba Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih
problemskih območij in jo bo objavila v Uradnem listu RS.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 22. členu določa dodatne ukrepe za
obmejna problemska območja, ki so sicer opredeljena v 24. členu zakona. Zakon v prvem
odstavku 24. člena določa, da Vlada RS z uredbo natančneje določi merila za določitev
obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki ta merila izpolnjujejo.
Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij v 5. členu določa, da Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz uredbe in ob
spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska
območja, pripravi predlog spremembe uredbe.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2014 preverilo vrednosti meril iz
uredbe in ugotovilo, da je prišlo do spremembe uvrstitev občin med obmejna problemska
območja. Najnovejše razpoložljive podatke o vrednostih meril iz uredbe je pripravil Urad RS za
makroekonomske analize in razvoj na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Podatke, potrebne za izračun dostopnosti iz prvega odstavka 3. člena uredbe, je pridobilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
S spremembo uredbe se spremeni 4. člen uredbe, s katerim se na podlagi novih izračunov
meril določijo občine, ki spadajo med obmejna problemska območja. Spremenjeni člen se
glasi:
Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob
upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se v obmejna problemska
območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice,
Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik,
Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska
Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel,
Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na
Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta,
Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor,
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na
Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec,
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah,
Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.«
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Vir: MGRT

Vlada potrdila besedilo zakona o poroštvu za obveznosti DARS
Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma
izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS.
DARS se za potrebe financiranja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji zadolžuje s poroštvom države. Analiza finančne konstrukcije odplačila dolga kaže, da
bo v naslednjih letih prišlo do neusklajenosti med razpoložljivimi viri in obveznostmi iz naslova
odplačila dolga, zaradi česar bo treba prestrukturirati dolg in s tem zagotoviti njegovo
nemoteno odplačilo. DARS zato potrebuje krovno garancijo države, ki mu bo omogočala
aktivno upravljanje z njegovim obstoječim dolgom, refinanciranje kreditnega portfelja in
pravočasno zagotovitev potrebnih virov sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti iz
obstoječega dolga. Predvsem gre za upravljanje ročnosti in cene virov.
S predlaganim zakonom Republika Slovenija daje poroštvo za refinanciranje dolga DARS v
letni vrednosti do 300 mio EUR glavnic kreditov ali vrednosti anuitet dolžniških vrednostnih
papirjev.
Opredeljeni so pogoji, pod katerimi DARS lahko najema kredite oziroma izdaja dolžniške
vrednostne papirje, določena je subsidiarna obveznost Republike Slovenije kot poroka za
obveznosti iz naslova najetih kreditov, ministra za finance pa se pooblašča, da v imenu in za
račun Republike Slovenije podpisuje poroštvene pogodbe oziroma poroštvene izjave. Če
Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost, pridobi pravico regresiranja izplačanih
zneskov od DARS, pogodba o zavarovanju poroštva pa mora biti sklenjena najpozneje ob
sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave.
Vir: MF

Vlada naložila ministrstvom pripravo analize pripravništva
Vlada RS je danes naložila vsem ministrstvom, da vsako na svojem področju, za ministrstvo,
organe v sestavi in nosilce javnih pooblastil, pripravi analizo opravljanja pripravništev za
osebe, ki so pridobile izobrazbo po višješolskih in visokošolskih študijskih programih, ki jo v 14
dneh od sprejetja tega sklepa posredujejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Analiza mora vsebovati:
• mednarodno primerjavo izobraževalnega sistema z najmanj petimi državami članicami
Evropske unije za pridobitev določene vrste izobrazbe (trajanje izobraževanja, obseg
obvezne prakse, če je predpisan) in opravljanje strokovnih izpitov,
• podatke o opravljanju pripravništva za osebe, ki so pridobile izobrazbo po višješolskih
in visokošolskih študijskih programih, z začetkom v letu 2014 (predpis, področje
urejanja, obveznost in trajanje pripravništva),
• podatke o opravljanju strokovnih izpitov v letu 2014 (predpis, področje urejanja,
obveznost, izvajalec, cena),
• plan opravljanja pripravništev in strokovnih izpitov v letu 2015 (načrtovano število vseh
pripravnikov in opravljanja strokovnih izpitov, vir financiranja, načrtovana višina
stroškov),
• ocena potreb po novih kadrih - pripravnikih v letu 2015, brez upoštevanja omejitev
zaposlovanja v javnem sektorju in
• predloge za ureditev oziroma ukinitev opravljanja pripravništva (z obrazložitvijo, ali so
pripravništva dejansko potrebna za opravljanje dela po zaključenem izobraževanju in
če so potrebna, kakšno je minimalno potrebno trajanje pripravništev,...) in strokovnih
izpitov (ali so res potrebni, katere vsebine so nujne in zakaj).
Odbor Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide je namreč 12. marca
2015, sprejel sklep, s katerim poziva vlado, da v roku treh mesecev pripravi celovito analizo
opravljanja pripravništev za diplomante terciarnega izobraževanja, na področjih, ki se izvajajo

predvsem v državni upravi oziroma v javnem sektorju, in sicer z vidika možnosti zaposlovanja
ter potrebe po opravljanju pripravništev in posebnih strokovnih izpitov. Vlada mora omenjeno
analizo predložiti odboru skupaj z operativnim načrtom ureditve zaposlovanja diplomantov na
obravnavanih področjih.
Na podlagi navedenega sklepa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti pripravilo nabor podatkov, ki jih mora za vsako posamezno področje vsebovati
analiza. Rok za pripravo analize je 14 dni, na podlagi zbranih resornih analiz pa bo Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo enoten dokument, ki bo
sestavljen iz skupnega pregleda stanja ter akcijskega načrta, ki bo jasno določal roke in
navodila za pripravo zakonskih sprememb.
Vir: MDDSZ

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
Vlada RS je na današnji seji sprejela Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva
Slovenije in pooblastila ministra pristojnega za energijo za podpis le-tega.
Po uveljavitvi Zakona o kolektivnih pogodbah je Vlada RS lahko stranka na strani delodajalca
samo pri sklepanju kolektivnih pogodb, ki se sklepajo za zaposlene v državnih organih
Republike Slovenije, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih
skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in drugih osebah javnega prava, če so
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ob obravnavi informacije o sklenjenem Dogovoru med Sindikatom delavcev dejavnosti
energetike Slovenije in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor z dne 26.8.2014 na 14. seji
dne 17.12.2014, je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvu, pristojnem za
energijo, da nadaljuje s pogajanji in da s socialnimi partnerji dogovori anekse h kolektivnim
pogodbam, s katerimi socialni partnerji ugotovijo, da je Vlada RS z uveljavitvijo aneksa h
Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije in Kolektivni pogodbi premogovništva
Slovenije izstopila iz kolektivnih pogodb na področju energetike in premogovništva.
Vir: MzI

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
Vlada RS je na današnji seji sprejela Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva
Slovenije in pooblastila ministra pristojnega za energijo za podpis le-tega.
Po uveljavitvi Zakona o kolektivnih pogodbah je Vlada RS lahko stranka na strani delodajalca
samo pri sklepanju kolektivnih pogodb, ki se sklepajo za zaposlene v državnih organih
Republike Slovenije, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih
skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in drugih osebah javnega prava, če so
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ob obravnavi informacije o sklenjenem Dogovoru med Sindikatom delavcev dejavnosti
energetike Slovenije in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor z dne 26. 8. 2014 na 14. seji
dne 17. 12. 2014, je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvu, pristojnem za
energijo, da nadaljuje s pogajanji in da s socialnimi partnerji dogovori anekse h kolektivnim
pogodbam, s katerimi socialni partnerji ugotovijo, da je Vlada RS z uveljavitvijo aneksa h
Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije in Kolektivni pogodbi premogovništva
Slovenije izstopila iz kolektivnih pogodb na področju energetike in premogovništva.
Vir: MzI

Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto
2014
Vlada RS je na današnji redni seji dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za trg
vrednostnih papirjev za leto 2014, ki ga je sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev na
seji dne 11. 3. 2015.
Na podlagi prvega odstavka 494. člena ZTFI mora Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev
najpozneje do 31. marca vsakega leta sprejeti letno poročilo za prejšnje leto. Agencija mora v
skladu s tretjim odstavkom 494. člena ZTFI ministru, pristojnemu za finance, v desetih dneh po
sprejetju dostaviti letno poročilo z revizorjevim poročilom. Skladno s četrtim odstavkom 494.
člena ZTFI k letnemu poročilu da soglasje Vlada RS. Šteje se, da je letno poročilo sprejeto, če
vlada v 15 dneh od njegove predložitve ministru, pristojnemu za finance, ne odloči drugače.
Agencija je 20. 3. 2015 poslala Ministrstvu za finance Letno poročilo agencije za leto 2014, ki
ga je Svet agencije sprejel na seji 11. 3. 2015. MF je omenjeni dokument prejelo 23. 3. 2015.
Agencija v Letnem poročilu navaja, da je bilo konec leta 2013 na agenciji 48 zaposlenih. V letu
2014 je ATVP 1 osebo na novo zaposlila (za določen čas), 5 osebam pa je prenehalo delovno
razmerje (eno prenehanje pogodbe za določen čas, dve odpovedi iz poslovnega razloga in dve
sporazumni prekinitvi delovnega razmerja), tako da je bilo konec leta 2014 na ATVP 44
zaposlenih, od tega en zaposleni za določen čas in trije zaposleni za polovični delovni čas
(delovni invalidi). Na dan 31. 12. 2014 je bila ena zaposlena odsotna zaradi nastopa
porodniškega dopusta.
V Letnem poročilu so navedeni tudi realizirani prihodki, odhodki in presežek prihodkov nad
odhodki, in sicer:
1. prihodki so znašali 3.024.226 EUR (za 4,92 % nižji od prihodkov realiziranih leta 2013):
• prihodki od poslovanja (96,62 %),
• finančni prihodki (1,95 %),
• drugi prihodki (1,42 %) in
• prevrednotovalni poslovni prihodki (0,003 %);
2. odhodki so znašali 3.015.549 EUR (za 1,41 % nižji od odhodkov realiziranih leta 2013):
• stroški dela (61,99 %),
• stroški blaga, materiala in storitev (26,91 %),
• amortizacija (8,95 %),
• drugi stroški (0,15 %),
• drugi odhodki (0,02 %) ter
• prevrednotovalni poslovni odhodki (1,98 %);
3. presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 8.677 EUR - v skladu s soglasjem
Vlade Republike Slovenije k Finančnemu načrtu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto
2014 (izdan 22. maja 2014), se usmeri v proračun Republike Slovenije.
Vir: MF

Vlada se je seznanila s stanjem projekta EXPO Milano 2015
Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s Poročilom generalne komisarke Sekcije
Republike Slovenije za EXPO Milano 2015 o stanju projekta EXPO Milano 2015.
V okviru svetovne razstave EXPO, ki bo od 1. maja do 31. oktobra 2015 potekala v Milanu v
Italiji, se bo med 144 državami predstavila tudi Slovenija. Tema tokratne svetovne razstave je
hrana in poteka pod sloganom »Feeding the Planet, Energy for Life« oz. »Hrana za Planet,
Energija za Življenje«. Nosilec predstavitve Slovenije na svetovni razstavi je javna agencija
SPIRIT Slovenija. Vlada je s sklepom z dne 29. 8. 2013 imenovala Jernejo Lampret (SPIRIT
Slovenija) za generalno komisarko Sekcije Republike Slovenije za EXPO Milano 2015 ter

potrdila nastop Slovenije z uporabo državne znamke »I feel Slovenia« ter z uporabo
uveljavljenega slogana »I feel Slovenia, Green. Active. Healthy.«
Slovenija je ena izmed 53 držav udeleženk, ki se bo na eni izmed najboljših lokacij predstavila
s samostojnim paviljonom v velikosti 800 m2. Vsebinski koncept s predstavitvijo petih glavnih
vsebin: soline, čebele, med, termalne in mineralne vode, pohodništvo in kolesarjenje ter
projekt merjenja črnega ogljika, bo obiskovalca skozi stalno razstavo popeljal na interaktiven
način in z multimedijskimi elementi.
Polletni program bodo pomembno sooblikovale slovenske regije, velik poudarek bo na
vsebinah s področja turizma in kulture. Posebej bo pripravljen program za vključitev slovenskih
podjetij. Osrednji dan slovenske predstavitve bo 19. junij 2015, ko bo potekal »slovenski
nacionalni dan«, s poudarkom na predstavitvi slovenske kulturno-umetniške ustvarjalnosti.
Projekt predstavitve Slovenije na EXPO Milano 2015 je s sklepom vlade z dne 5. 12. 2013
potrjen s proračunom 5 milijonov evrov. Pogodba o udeležbi Slovenije na svetovni razstavi je
bila podpisana 9. 12. 2013.
Realizirana sredstva v letu 2014 obsegajo 979.889,13 evrov. V skladu s predvideno porabo
sredstev je za nemoteno izvedbo projekta s potrjenim Rebalansom Proračuna Republike
Slovenije za leto 2015 zagotovljenih še 4.000.000,00 EUR.
Aktivnosti, povezane z gradnjo slovenskega paviljona povsem sledijo časovnici organizatorja.
Vir: MGRT

Vlada sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva
čebel pri Organizaciji združenih narodov
Vlada RS je sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva
čebel pri Organizaciji združenih narodov. Vlada je med prioritete Republike Slovenije za
delovanje pri Organizaciji združenih narodov (OZN) v okviru izhodišč za 70. zasedanje
Generalne skupščine OZN vključila tudi prehransko varnost, v okvir katere spada pobuda za
razglasitev svetovnega dneva čebel. Vlada se je strinjala z aktivnostmi, ki so načrtovane v
zvezi s pobudo in so podane v pobudi in bo izvajala te aktivnosti v skladu z načrtovanim
proračunom RS. Vlada je prav tako določila, da se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) ustanovi projektna skupina, ki usklajuje aktivnosti, ki so načrtovane v zvezi
s pobudo in so podane v pobudi.
Predlog Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) je, da se v okviru OZN vloži predlog Slovenije za
razglasitev svetovnega dneva čebel in sicer na dan 20. maja, s čimer bi obeležili rojstni dan
čebelarja Antona Janše, ki velja za začetnika modernega čebelarstva. Namen pobude je
svetovno javnost vsako leto opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in opomniti ljudi, kako
smo od čebel in ostalih opraševalcev odvisni. Vlada je sprejela pobudo, saj se zaveda pomena
čebel za kmetijsko pridelavo in okolje ter dejavnikov tveganja za zdravje čebel in kakovost
medu.
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost in ima velik gospodarski pomen.
Trenutno je v Sloveniji registriranih 12.545 čebelnjakov in 146.755 čebeljih družin
oziroma 9.885 čebelarjev, v ČZS pa je vključenih 203 čebelarskih društev in 16 regijskih
čebelarskih zvez. Slovenci se tako s štirimi čebelarji na tisoč prebivalcev uvrščamo v vrh
»čebelarskih« narodov.
Leta 2014 sta bila sprejeta Resolucija o zaščiti kranjske čebele in Operativni program za
izvedbo resolucije o zaščiti kranjske čebele, dokumenta, s katerima so opredeljeni vizija in cilji
na področju zaščite kranjske čebele v naslednjem obdobju. Zaradi pomena čebel in
čebelarstva si Slovenija prizadeva za ohranitev in zaščito čebel ne samo na svojem ozemlju,
temveč tudi širše. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je lani na sejmu AGRA organiziralo
konferenco »Zaščita medonosnih čebel v Evropi«, z namenom opraviti razpravo o pomenu

čebel in čebelarstva, dejavnikih tveganja, ki povzročajo izgube čebeljih družin ter o predlogih
za zaščito čebel. Glavne ugotovitve so podane v sprejeti skupni izjavi Avstrije, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Italije, Malte, Moldavije, Nemčije in Slovenije, med drugim, da se lahko
zagotovi uspešno upravljanje čebeljih populacij le, če so izpolnjeni ustrezni pogoji za trajnostni
razvoj čebelarstva. Slovenija je že leta 2013 podprla predlog Evropske komisije glede
prepovedi rabe neonikotinoidov, ki ga je delno sprožila tudi Slovenija. Decembra 2013 je tako
začela veljati dveletna omejena prepoved uporabe treh pesticidov, tj. sintetičnih analogih
nikotinov.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje
javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov, pri čemer daje MKGP velik poudarek mladim.
Med drugim v Sloveniji vsako leto v okviru Dneva slovenske hrane poteka promocijsko
izobraževalna akcija, ki jo izvajajo čebelarji v šolah in vrtcih po Sloveniji, ter s svojimi
predstavitvami in aktivnostmi, ki vključujejo medeni zajtrk, osveščajo najmlajše o pomenu
čebel in čebeljih pridelkih.
Na podlagi dobre prakse je Slovenija marca 2014 na Svetu za kmetijstvo in ribištvo podala
pobudo za uvedbo »Evropskega medenega zajtrka«, ki jo je v razpravi toplo pozdravilo več
držav članic (Francija, Nemčija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Bolgarija, Luksemburg,
Grčija). Poleg teh so interes za sodelovanje izkazale tudi države kandidatke za članstvo v EU
in tretje države.
Slovenija je tako v zadnjih letih že profilirala kot država, v kateri imajo čebele in čebelarstvo
posebno mesto in skrb. Sprejeta pobuda Čebelarske zveze Slovenije, da v okviru OZN vloži
predlog za razglasitev svetovnega dneva čebel je nadgradnja aktivnosti, saj je informiranost
ljudi o ogroženosti čebel pomembna naloga na poti ohranjanja čebel.
Vir: MKGP

Vlada o Strateških usmeritvah in prioritetah inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015
Vlada RS se je seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma
inšpekcij v letu 2015 in nalaga ministrstvom, inšpektoratom v njihovi sestavi in inšpekcijam, ki
delujejo v ministrstvih, da na svojih spletnih straneh objavijo kriterije za določanje prioritetnih
inšpekcijskih nadzorov upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. Ministrstvo za
javno upravo do 15. 2. 2016 seznani vlado s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet
inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru je določil obveznost
ministra, pristojnega za upravo, da do 1. marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi
usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma
inšpekcij. Ministrstvo za javno upravo je na tej podlagi pozvalo ministrstva, da posredujejo
strateške usmeritve in prioritete dela posamezne inšpekcije oziroma inšpektorata iz svoje
pristojnosti, ki naj vsebujejo predvsem navedbo področij, ki bodo upoštevaje oceno tveganja
na delovnem področju posameznega inšpektorata oziroma inšpekcije, predmet inšpekcijskih
nadzorov, navedbo področij, na katerih so predvideni skupni inšpekcijski nadzorov, in oceno
števila oziroma deleža inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na podlagi prejetih prijav. Ministrstva
so svoje odzive pripravila glede na oceno tveganja, pri čemer je upoštevana vrsta in obseg
dejavnosti, ki bodo predmet inšpekcijskih nadzorov, ugotovitve preteklih nadzorov ter
upoštevana tekoča področna problematika.
Namen usmeritev in prioritet dela inšpektoratov oziroma inšpekcij je zagotovitev večje stopnje
sodelovanja oziroma vsebinskega povezovanja inšpekcij z ministrstvi in obratno.
Ministrstvo za javno upravo je upoštevaje določbo 11. a člena Zakona o inšpekcijskem
nadzoru zbralo odzive ministrstev. Ukrepi, ki jih ministrstva predlagajo, in so rezultat
sodelovanja z inšpekcijskimi službami iz njihove pristojnosti, so upoštevaje strokovnost
inšpekcij in težnjo po njihovi večji učinkovitosti, večji dostopnosti in prepoznavnosti, usmerjene
k zasledovanju varovanja javnega interesa ter interesa pravnih in fizičnih oseb. Ministrstvo za

javno upravo ocenjuje, da bo s sprejemom strateških usmeritev in prioritet vzpodbujena tudi
javnost k zavedanju, da mora vsakdo spoštovati predpise in da osnovni namen inšpekcij ni
izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost
posamezne inšpekcije (urejenost trga, socialnih in delovnih pravic zaposlenih, varstva okolja,
varnost in zdravje, učinkovito pobiranje davkov, itd). V okviru svojih pristojnosti pa lahko
inšpekcije v obsegu, ki ga omogočajo predpisi, delujejo preventivno.
Vir: MJU

Vlada o Predlogu zagonskega elaborata projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim
premoženjem države
Vlada RS se je seznanila z zagonskim elaboratom projekta »Centralizacija ravnanja z
nepremičnim premoženjem«, ki ga je predložilo Ministrstvo za javno upravo, in ga potrjuje.
Hkrati vlada določa časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim
premoženjem države, na podlagi katere Ministrstvo za javno upravo skladno z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi postane upravljavec nepremičnega
premoženja, in sicer:
- s 1. 1. 2016 Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega
premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi
uporabljajo:
a. Ministrstvo za finance;
b. Ministrstvo za zdravje;
c. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
d. Ministrstvo za kulturo ter
e. Ministrstvo za pravosodje.
-

s 1. 1. 2017 Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega
premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi
uporabljajo:
a. Ministrstvo za infrastrukturo;
b. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
c. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
d. Ministrstvo za zunanje zadeve;
e. Ministrstvo za okolje in prostor;
f. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vključno
z nepremičninami, ki so zaradi omejitve dedovanja postale last Republike
Slovenije;
g. Ministrstvo za notranje zadeve, vključno z nepremičninami na območju
mejnih prehodov, stanovanji in počitniškimi kapacitetami;
h. Ministrstvo za obrambo, vključno s stanovanji in počitniškimi kapacitetami
ter
i. vladne službe.

Ministrstvo za javno upravo na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državni upravi ne postane upravljavec naslednjih nepremičnin:
nepremičnin, ki jih za opravljanje posebnih nalog potrebujejo Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in
ministrstvo, pristojno za obrambo;
nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za obrambo
države in vojaških službenih stanovanj;
nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za zaščito,
reševanje in pomoč;
nepremičnin, katerih upravljavec je določen s posebnim zakonom;
nepremičnin, ki so namenjene izvajanju nalog izvrševanja kazenskih sankcij;

nepremičnin, ki imajo na podlagi posebnih predpisov status javnega dobra,
gospodarske javne infrastrukture, javne kulturne infrastrukture, in nepremičnin, ki se
uporabljajo za kulturne namene;
nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki
so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo, razen mejnih
prehodov;
nepremičnin, ki jih za opravljanje javnih nalog potrebujejo javni zavodi, ki so
posredni proračunski uporabniki, in drugi posredni proračunski uporabniki;
nepremičnin za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike
Slovenije v tujini;
nepremičnin, ki jih za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi
potrebujejo pravosodni organi in
nepremičnin, ki jih za opravljanje svojih nalog potrebujejo nevladni neposredni
proračunski uporabniki.
Vlada nalaga ministrstvom, njihovim organom v sestavi in vladnim službam, da z Ministrstvom
za javno upravo aktivno sodelujejo pri realizaciji projekta tako, da bo projekt izveden
nemoteno, učinkovito in v rokih, ki jih je za realizacijo projekta določila vlada.
Vlada nalaga ministrstvom, njihovim organom v sestavi in vladnim službam, da Ministrstvu za
javno upravo na njegov poziv posredujejo podatke o:
• obstoječi organiziranosti na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem, številu
javnih uslužbencev, ki so na dan 1. 1. 2015 opravljali naloge s področja ravnanja z
nepremičnim premoženjem ter druge zahtevane podatke iz tabele 1, ki je sestavni del
teh sklepov;
• zaposlenih, ki so na dan 1. 1. 2015 opravljali spremljajoče naloge (finančne naloge,
naloge s področja javnih naročil, kadrovske naloge, administrativne naloge in
podobno), ki zagotavljajo delovanje organov oziroma služb, v skladu z zahtevami iz
tabele 2, ki je sestavni del teh sklepov;
• letnih stroških povezanih z nepremičninami, ki jih imajo v upravljanju in bodo
prenesene na Ministrstvo za javno upravo ter o letnih stroških povezanih z
nepremičninami, ki jih zagotavljajo za opravljanje svojih nalog na podlagi najemne
pogodbe ali drugega pravnega razmerja, skladno s tabelo 3 oziroma tabelo 4, ki sta
sestavni del teh sklepov;
• sodnih in upravnih postopkih, ki se nanašajo na nepremično premoženje, ki je predmet
prenosa.
Vlada nalaga vsem upravljavcem nepremičnin v lasti Republike Slovenije, da zagotovijo, da se
vse nepremičnine, ki jih imajo v upravljanju, vpišejo v Centralno evidenco nepremičnin ter
APLI-II (evidenca poslovnih prostorov) in da so že obstoječi vpisi ob prenosu upravljanja na
Ministrstvo za javno upravo usklajeni s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin.
Vlada nalaga omenjenim upravljavcem nepremičnin, da do 1. 11. 2015 oziroma do 1. 11. 2016
pripravijo dokumentacijo, vezano na nepremično premoženje, ki je predmet centraliziranega
ravnanja, tako, da bo omogočena primopredaja nepremičnega premoženja Ministrstvu za
javno upravo. Primopredajni zapisniki služijo kot podlaga za preknjižbo osnovnih sredstev v
evidenci osnovnih sredstev.
Za uresničitev tega sklepa bo ustanovljena delovna skupina, ki jo bodo sestavljali državni
sekretarji vseh ministrstev ter predstojniki vladnih služb, ki bodo nepremičnine predali v
upravljanje Ministrstvu za javno upravo. Delovno skupino bo vodil državni sekretar Ministrstva
za javno upravo.
Vir: MJU

Vlada sprejela Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na
območju mestne občine Kranj
Vlada RS je sprejela Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na
območju Mestne občine Kranj.
Sprejem programa ukrepov sledi svežnju programov na območjih Zasavja ter Mestnih občin
Murska Sobota, Maribor, Celje in Novo mesto, ki so bili sprejeti februarja letos. Podrobnejši
programi ukrepov in državne spodbude, ki se bodo zagotavljale za izboljšanje kakovosti zraka,
pomenijo skupaj s sprejetimi Odloki o načrtih kakovosti zraka bistven napredek na področju
reševanja okoljskih problemov kakovosti zraka. Podrobnejši programi ukrepov določajo
finančne vire za uresničitev odlokov o načrtih za kakovost zraka. Kar se tiče državnih spodbud
v Podrobnejših programih ukrepov, sta finančna vira dva, in sicer Podnebni sklad in kohezijska
sredstva 2014-2020.
Sprejeti Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne
občine Kranj obsega 31.113.861 EUR, od tega 7.006.361 EUR državnih spodbud. Sredstva
države načrtovana za program so okvirna in so odvisna od prijav občanov na razpise
Podnebnega sklada in uspešnosti prijav občin/mest na razpise kohezijskega sklada.
Iz kohezijskih sredstev se bodo med drugim zagotavljale dodatne finančne spodbude za
ukrepe - mikrosistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB); energetska sanacija
javnih stavb; izgradnja nizko energetskih objektov; izdelava celostnih prometni strategij za
vseh sedem območij preseganj; različni ukrepi trajnostnega prevoza; parkirišča koles na
postajah javnega potniškega prometa; trajnostna parkirna politika; izgradnja kolesarskih stez,
in ureditev površin za pešce; ureditev postajališča JPP, da bodo bolj funkcionalna in varna;
priprava in izvajanje mobilnostnih načrtov.
Iz Podnebnega sklada se bodo sofinancirali naslednji ukrepi - zamenjava zastarelih malih
kurilnih naprav s sodobnejšimi in toplotnimi črpalkami (velja za območja, kjer ni določen kot
prednostni način ogrevanja na daljinsko ogrevanje ali s plinom); toplotna izolacija stavb-hiš;
toplotna izolacija javnih stavb; zamenjava vozil javnega potniškega prometa, ki imajo zastarele
motorje z motorji EURO VI; Vzpostavitev pogojev za infrastrukturo na stisnjeni zemeljski plin in
druge energetsko sprejemljivejše energente za uporabo vozil, v sodelovanju z zasebnimi
investitorji. zamenjava komunalnih vozil z vozili s sodobnimi motorji.
Pri tem je treba upoštevati, da je višina sredstev državnih spodbud iz kohezije 2014-2012
indikativna, oziroma se spreminja skladno s pravili Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in s pravili za dodeljevanje državnih pomoči
na področju energije in okolja, pri čemer si bo vlada prizadevala za uveljavitev najvišjih možnih
spodbud iz javnih virov.
Vir: MOP

Vlada je izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena za
glavno cesto Želodnik - Mengeš
Vlada RS je izdala Občini Mengeš soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega
pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik - Mengeš Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš, na zemljiščih oziroma delih
zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Mengeš (1938): 1005/1, 2873/11, 1004/1, 1002/2,
1005/3 in 1004/3. Občina Mengeš mora takoj po sprejemu odloka o občinskem prostorskem
aktu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena iz prejšnje točke,
posredovati izvod tega prostorskega akta vladi.
Vir: MOP

Skupščina SODO, d.o.o.
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se na podlagi sklepa, št. 47607-19/2014/17, z
dne 13.11.2014, poveča osnovni kapital družbe SODO d.o.o. iz 3.009.558,00 EUR na
6.009.558,00 EUR ter sprejela je Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo, d.o.o..
Vir: MzI

Izvedba infrastrukturne ureditve »Terminal za sprejem naftnih derivatov na pomolu II v
Luki Koper – II. faza«
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da kot koncedent daje Luki Koper d.d. kot
koncesionarju soglasje k programu izvedbe infrastrukturne ureditve v koprskem pristanišču za
investicijo »Terminal za sprejem naftnih derivatov na pomolu II v Luki Koper – II. faza«.
V skladu s Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča
mora koncesionar pred začetkom izvajanja programa izvedbe infrastrukturne ureditve pridobiti
nanj soglasje koncedenta. Ocenjena investicijska vrednost investicije »Terminal za sprejem
naftnih derivatov na pomolu II v Luki Koper – II. faza« znaša 15.000.000 EUR, kar presega
višino zadnje obračunane letne koncesijske dajatve, zato mora nanjo dati soglasje Vlada RS.
Investicija je vključena v Spremembe in dopolnitve programa razvoja koprskega pristanišča za
obdobje od 2011 do 2015, ki jih je sprejela Vlada RS.
Vir: MzI

Poročilo o normativni dejavnosti vlade v obdobju od 1. januarja 2015 do 22. marca 2015
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike
Slovenije v obdobju od 1. januarja 2015 do 22. marca 2015.
Vlada je v obdobju od 1. 1. 2015 do 22. 3. 2015 realizirala 199 načrtovanih in nenačrtovanih
predpisov (29 predpisov iz pristojnosti DZ, 69 predpisov iz pristojnosti vlade in 101 predpise iz
pristojnosti ministrstev).
Vlada je na današnji seji pregledala tudi uresničevanje sklepov s stanjem na dan 31. 3. 2015.
Vir: GSV

Vlada sprejela mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Slovenskem državnem holdingu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje glede Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki ga je Državnemu zboru
RS predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Luka Mesec), in ga posreduje
Državnemu zboru RS.
Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Luka Mesec) je Državnemu zboru RS v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložila Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Predlagatelji predlagajo naslednje rešitve:
• obvezno soglasje Državnega zbora RS za razpolaganje z večjimi naložbami tudi po
sprejemu strategije upravljanja naložb;

•
•
•

sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih SDH;
omejitev prejemkov članov nadzornega sveta in uprave SDH;
možnost posamičnega imenovanja predstavnikov RS v nadzornem svetu.

Predlagane spremembe in dopolnitve po mnenju vlade porušijo koncept ZSDH-1, ki temelji na
Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti, in se odraža v namenu
zakona, še zlasti:
• ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države,
• pregleden sistem upravljanja naložb
• upravljanje naložb skladno z mednarodnimi smernicami.
Združena levica predlaga uvedbo Skupnega sveta delavcev SDH in kot podlago navaja Zakon
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), pri čemer izhaja iz kapitalsko povezanih družb,
ki pa so koncernske družbe kot jih določa ZGD-1, vendar SDH ni koncernska družba, ampak
holdinška, kar izhaja tudi iz njegovega imena. Holding lahko le uresničuje glasovalne pravice
na skupščinah, koncern pa je neposredno v povezavi s poslovodstvom. Predlog ZL zato v
ZSDU nima pravne podlage za vzpostavitev Skupnega sveta delavcev SDH. Iz istega razloga
tudi ni utemeljen predlog za povečanje števila članov Nadzornega sveta SDH iz 5 na 10.
Sporno je tudi, da za 5 strokovnih članov veljajo vsi zakonski pogoji, za novih 5 delavskih pa le
2 (da ni obsojen za kazniva dejanja in da ne opravlja nezdružljive funkcije). Enako velja za
predlog, da se Uprava SDH poveča iz 3 na 4 člane, pri čemer za novega 1 delavskega člana
tudi veljata le dva pogoja (da ni obsojen za kazniva dejanja in da ne opravlja nezdružljive
funkcije).
Nadalje Združena levica predlaga dodatno soglasje DZ za razpolaganje z naložbami, ki so v
strategiji določene kot strateške ali pomembne/portfeljske (50 % ali 50 mio evrov knjigovodske
vrednosti). Strategija je temeljni dokument upravljanja kapitalskih naložb države, ki za
učinkovito in jasno upravljanje ne sme biti dodatno pogojevan, zato ta predlog pomeni tudi
poseganje v neodvisnost upravljanja. Strategijo sprejme DZ in jo lahko skladno s prvim
odstavkom 29 člena ZSDH-1 razveljavi ali spremeni s sprejetjem nove strategije. Združena
levica predlaga tudi spremembo sedanje ureditve dokapitalizacije SDH z naložbami s
knjigovodsko vrednostjo 20 mio EUR. Dokapitalizacijo SDH se izvede z odlokom DZ le v
primeru, da gre za pomembne ali strateške naložbe, in sicer pod pogojem, da gre za naložbo s
skupno knjigovodsko vrednostjo nad 20 milijonov eurov in dosega delež RS v njej 25 %
celotnega kapitala družbe. Predlagana dopolnitev tretjega odstavka ne sledi osnovnemu
namenu 78. člena in je v neskladju z drugim odstavkom tega člena. Ob določitvi takšnega
besedila tretjega odstavka bi namreč moral DZ odločati tudi o dokapitalizaciji s portfeljskimi
naložbami, kar pa je v neskladju z drugim odstavkom, ki določa le pomembne in strateške
naložbe. Poleg tega je bistvo portfeljskih naložb, da lahko SDH z njimi skladno s tretjim
odstavkom 14. člena ZSDH-1 prosto razpolaga, kar pomeni obremenitev, prodajo, zamenjavo
ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se naložba po tem zakonu prenese na drugo
pravno ali fizično osebo, in je s tega vidika dokapitalizacija SDH s takšno naložbo neustrezna.
V skladu z navedenimi utemeljitvami vlada nasprotuje predlogu za spremembe in dopolnitve
ZSDH-1.
Vir: MF

Vlada sprejela mnenje o pobudah za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje o pobudah U-I-222/14, U-I-223/14, U-I16/14, U-I-120/14, ki se na podlagi sklepa ustavnega sodišča U-I-295/13-131 vodijo pod
številko U-I-295/13, o zahtevi U-I-15/15 in o pobudah U-I-8/15 ter U-I-250/14 za oceno
ustavnosti Zakona o bančništvu in ga posreduje Državnemu zboru RS ter Ustavnemu sodišču
RS.
Vlada je prejela pobude U-I-222/14, U-I-223/14, U-I-16/14, U-I-120/14, ki se na podlagi sklepa
ustavnega sodišča U-I-295/13-131 vodijo pod številko U-I-295/13, ter zahtevo U-I-15/15 in
pobudi U-I-8/15 ter U-I-250/14 za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu.

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora pozval
Vlado RS, da pripravi mnenje o pobudah in zahtevi predvsem z vidika izvršilne veje oblasti.
Ker se navedbe v pobudah in v zahtevi ne razlikujejo od navedb drugih pobudnikov, ki so
predlagali presojo ustavnosti določb istih členov ZBan-1, in ker je vlada na te pobude že
podala svoje mnenje, se vlada v izogib ponavljanju istih argumentov v celoti sklicuje na svoje
mnenje o pobudah za oceno ustavnosti 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e, 347. in 350.a člena
Zakona o bančništvu, ki ga je s sklepom sprejela 6. 11. 2014 in ga tudi posredovala
Ustavnemu sodišču RS in Državnemu zboru RS.
V mnenju vlade je navedeno, da so vsi posegi v ustavne pravice utemeljeni v tretjem odstavku
15. člena Ustave RS, ki dovoljuje poseg v ustavne pravice, če to zahtevajo pravice drugih, ter
da omenjeni poseg prestane test sorazmernosti. Poseg v pravice drugih je utemeljen, ker se z
izpodbijanimi določbami teži k stabilnosti finančnega sistema in varstvu deponentov. Poseg
prestane test sorazmernosti, saj izpodbijane določbe zahtevajo, da so imetniki finančnih
instrumentov, ki prenehajo na podlagi izpodbijanih določb, poplačani najmanj v znesku, ki bi ga
dobili, če bi bil nad banko začet stečajni postopek.
Vir: MF

Vlada sprejela stališče do sklepov odborov Državnega zbora za pravosodje in za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do sklepov Odbora Državnega zbora za
pravosodje in Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo, ki sta jih sprejela ob obravnavi točke »Aktivnosti v zvezi s preiskovanjem sumov
kaznivih dejanj na bančnem področju«, in ga pošlje navedenima odboroma.
Oba Odbora Državnega zbora sta na skupni seji, ki je bila 25. februarja 2015, ob obravnavi
točke »Aktivnosti v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj na bančnem področju«
sprejela tri sklepe, s katerimi sta seznanila Vlado RS. V nadaljevanju je podano stališče Vlade
RS do 2. točke sklepov, saj se sklepa pod točko 1 in točko 3 ne nanašata neposredno na
aktivnosti Vlade RS, temveč vsebujeta predloge, naslovljene na Vrhovno državno tožilstvo RS
in Ministrstvo za notranje zadeve, ki bosta o realizaciji teh sklepov odboroma poročala
samostojno.
Odbora s sklepom pod 2. točko predlagata Vladi RS, da pozove Banko Slovenije in banke v
državni lasti, da Policiji in tožilstvu nemudoma omogočijo nemoten dostop do vseh podatkov, ki
so potrebni za učinkovito delo Policije in tožilstva na področju preiskovanja sumov kaznivih
dejanj na bančnem področju. V zvezi s tem je treba najprej izpostaviti dejstvo, da sta Policija in
tožilstvo dolžna pridobivati dokaze v skladu z Zakonom o kazenskem postopku. Dokazi, ki bi
bili pridobljeni s kršitvijo določb veljavne procesne zakonodaje, so absolutno neveljavni in
morajo biti v skladu z ekskluzijskim pravilom izločeni iz dokaznega gradiva, sodišče pa nanje
ne sme opreti sodne odločbe.
V letu 2013 je Policija predlagala, da se v zvezi s problematiko t.i. »bančnih kaznivih dejanj«
pripravijo spremembe bodisi Zakona o bančništvu, bodisi Zakona o kazenskem postopku, v
katerega naj bi se umestila določba o odstopu od varovanja zaupnih bančnih podatkov v
primerih, ko jih državno tožilstvo potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti za
potrebe kazenskega postopka.
Konec novembra 2013 je sicer začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
bančništvu, ki v 215. členu, točki 4.a določa, da dolžnost varovanja bančne tajnosti ne velja, če
banka podatke posreduje sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji v primeru obstoja razlogov za
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, razen v primerih, ko za posredovanje zaupnih
podatkov zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika. Ta določba sicer nalaga
bankam dolžnost, da Policiji posreduje bančno dokumentacijo, ko zazna razloge za sum
storitve kaznivega dejanja, vendar pa ne brezpogojne. Še vedno so različna tolmačenja določb

tega člena zlasti zato, ker ni popolnoma jasno, katere bančne podatke lahko policija pridobi
brez odredbe in za katere podatke je potrebna odredba sodišča.
Iz tega razloga Ministrstvo za pravosodje pripravlja novelo Zakona o kazenskem postopku, v
katerem je predvidena tudi dopolnitev prvega odstavka 146. člena omenjenega zakona, in
sicer tako, da bodo pravne osebe zasebnega prava (na primer banke, hranilnice in druge
gospodarske družbe), kadar se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, lahko skupaj z naznanilom posredovale tudi podatke, za katere
je z zakonom ali sklepom pristojnega organa osebe zasebnega prava določena kakršnakoli
vrsta tajnosti.
Vlada pričakuje, da bo sprememba zakonodaje v nakazani smeri znatno olajšala delo organov
odkrivanja in pregona pri pridobivanju dokazov v postopkih, ki se nanašajo na bančna kazniva
dejanja.
Vir: MP

Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca Trčka glede državnih poroštev za
obveznosti DARS
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisna poslanska vprašanja poslanca dr.
Franca Trčka v zvezi s 23 poroštvenimi zakoni, ki urejajo državna poroštva na celotnem dolgu
DARS.
Trček sprašuje vlado glede 23 poroštvenih zakonov, ki urejajo državna poroštva na celotnem
dolgu DARS.
Vlada pojasnjuje, da se DARS za potrebe financiranja Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji zadolžuje s poroštvom države. Glede na to, da je v skladu s 149.
členom Ustave RS zadolževanje v breme države in poroštvo države dovoljeno le na podlagi
zakona, je bilo v preteklosti sprejetih veliko zakonov, na podlagi katerih so se izdajala poroštva
države za prevzete obveznosti družbe DARS, kakor tudi soglasja za najemanje kreditov
oziroma izdaje obveznic. Nekateri zakoni urejajo soglasja in poroštva, nekateri pa le poroštva.
V vsakem poroštvenem zakonu je določen namen, kakor tudi pogoji, pod katerimi se sme
najeti kredit oziroma izdati vrednostne papirje s poroštvom države (predvsem rok črpanja, rok
odplačila, stroški) in seveda znesek, do katerega je dovoljeno zadolževanje oziroma izdaja
poroštva po posameznem zakonu. Po teh zakonih, zaradi zakonskih omejitev, ki so bile že
izpolnjene, obstoječih kreditov ni možno več reprogramirati, zato je tudi pripravljen krovni
zakon za refinanciranje obstoječih kreditov.
Drži, da je DARS v preteklosti že predlagal Vladi RS, naj pripravi krovni poroštveni zakon in da
so bila mnenja o tem deljena. Po natančnejšem pregledu stanja dolga družbe DARS d. d., ki je
zavarovan s poroštvom države, je bilo ugotovljeno, da je skupna višina tega dolga
2.648.633.296 evrov (na dan 28. 2. 2015), za katerega so podlage le še v 19 zakonih in ne 23,
saj so poroštva izdana po štirih zakonih že prenehala. Glede na to, da se na podlagi nekaterih
zakonov ne daje le poroštvo, temveč tudi soglasje k prevzemanju obveznosti, predlagana
rešitev, s katero bi novi krovni zakon o poroštvu nadomestil vse obstoječe, ni primerna.
Vsekakor pa se vlada strinja, da je zaradi zagotovitve dolgoročne finančne vzdržnosti
poslovanja družbe DARS, katerega pomemben del je tudi odplačilo dolga iz zadolževanja
družbe, sprejem poroštvenega zakona za refinanciranje obveznosti nujen. Analiza finančne
konstrukcije odplačila dolga je namreč pokazala, da bo v naslednjih letih prišlo do
neusklajenosti med razpoložljivimi viri obveznostmi iz naslova odplačila dolga, zaradi česar bo
potrebno dolg refinancirati in s tem zagotoviti njegovo nemoteno odplačilo, s tem pa tudi
zmanjšati tveganje unovčitve poroštva Republike Slovenije.
Ministrstvo je predlog zakona o poroštvu za obveznosti DARS že predložilo v vladno
proceduro. S predlaganim »krovnim« zakonom se bo družbi omogočilo aktivno upravljanje z
dolgom, predvsem gre za upravljanje ročnosti in cene virov. Z vsakim izdanim poroštvom na

podlagi predlaganega zakona, ki je omejeno na letno vrednost do 300 mio evrov, se bo v enaki
višini zmanjšalo poroštvo po osnovnem zakonu, po katerem je bilo poroštvo dano.
Vir: MF

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z odnosom
države Slovenije do bogate kulturne dediščine
Vlada RS je na današnji redni seji je sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na
pisno poslansko vprašanje dr. Franceta Trčka v zvezi z odnosom države Slovenije do bogate
kulturne dediščine, še zlasti do kulturnih spomenikov.
Ministrstvo za kulturo pripravlja analizo izvajanja Nacionalnega programa za kulturo 2014–
2017 in na izsledkih le-te bodo izhodišča jasneje opredeljena za oblikovanje nove strategije.
Že do sedaj pa velja, da je večji poudarek na kulturni dediščini kot pomembni nosilki slovenske
istovetnosti in njene vloge v državotvornem pomenu.
K pripravi so vabljeni vsi deležniki, ki v dediščini prepoznajo posebne vrednote, in to od
lastnikov, lokalnih skupnosti do pristojnih varstvenih služb s področja spomeniškega varstva,
muzejske in galerijske stroke in drugih strokovnih služb. Lokalne skupnosti se lahko aktivno
vključujejo v oblikovanje ustrezne strategije s pomočjo navedenih pristojnih služb, društev, ki
na tem področju delujejo v javnem interesu, pa tudi v obliki civilne pobude.
V ponedeljek, 16. marca 2015, je bil na sedežu občine Slovenske Konjice predstavljen
elaborat strokovnih podlag za razglasitev cele doline sv. Janeza za spomenik državnega
pomena. Zaradi izjemnega dogodka ob 850-letnici ustanovitve kartuzije je bil sprejet sklep
fazne razglasitve celotnega območja, in sicer se v I. fazi razglasi zgornji samostanski kompleks
v okviru predloga, kakršen je bil pripravljen za Znak evropske dediščine, ter cerkev spodnjega
samostana s pokopališčem v Špitaliču. Oba dela sta lastniško urejena in ni ovir za pridobitev
soglasja za razglasitev; za vmesni prostor/dolino pa bodo naknadno stekli pogovori z lastniki, v
primeru nestrinjanja pa je občina pripravljena morda sporno kmetijo odkupiti.
S tako pridobljenim statusom bo občina lažje kandidirala na evropskih razpisih oziroma
mehanizmih. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z restavratorsko enoto se je že
pred časom zavzel za pripravo idejnega načrta zaščite in statične sanacije propadajočega
ostenja cerkve. Stroka je v preteklosti tudi v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki
pripravila izhodišča za delno rekonstrukcijo najpomembnejših posameznih stavbnih delov in
celovito prezentacijo kartuzije Žiče.
Vir: MK

Vlada je odgovorila poslancu Francu Trčku na v zvezi z EXPO 2015
Vlada RS je danes na redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v
zvezi z neudeležbo slovenskega gospodarstva ter programom promocije Slovenije na Expo
Milano 2015. Vlada bo odgovor posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.
V obsežnem odgovoru poslancu je izpostavljeno, da se bo Republika Slovenija na Svetovni
razstavi Expo Milano 2015 predstavila z bogatim gospodarskim programom, ki zajema:
•
iskanje poslovnih partnerjev prek elektronske poslovne platforme »EXPO
BUSINESS MATCHING PLATFORM«, ki jo organizira Gospodarska zbornica Milano;
• dodatno analizo in po potrebi zbiranje dodatnih podatkov o potencialnih poslovnih
partnerjih, če v okviru »EXPO BUSINESS MATCHING PLATFORM« ne bodo identificirani
ustrezni partnerji;
• pomoč pri vključevanju v poslovne dogodke, ki jih organizira Evropska komisija
»EU Missions for Growth«; predvidenih je sedem velikih poslovnih dogodkov z namenom
povezovanja evropskih podjetij in podjetij s tretjih trgov;
• informacije o gospodarskih dogodkih, ki jih bodo organizirale druge države

udeleženke na svetovni razstavi, in po potrebi pomoč pri udeležbi slovenskih podjetij na teh
dogodkih;
• udeležbo na poslovnih delegacijah, ki jih organizira javna agencija SPIRIT; v
okviru Expo Milano 2015 bo predvidoma organiziranih pet poslovnih delegacij;
• promocijske priložnosti in aktivnosti na slovenskem paviljonu in izven njega –
prijavljena podjetja se bodo v okviru predstavitve Republike Slovenije na Expo Milano 2015
lahko predstavila na več različnih načinov;
• udeležbo na dogodkih, ki jih organizirajo Poslovni klubi slovenskih
gospodarstvenikov v tujini.
Skupaj s predstavniki gospodarstva bodo tematski sklopi predstavljeni skozi interaktivne
predstavitve, kot npr.:
• kulinarična ponudba Slovenije po regijah (kuharski šovi na odru, ponudba slovenske
kulinarike, fotografska razstava, predstavitve naravne in kulturne dediščine skozi
ponudbo čebelarjenja in solin ipd.);
• promocija zelenih turističnih produktov (predstavitev slovenskih naravnih zdravilišč,
predstavitev pohodništva in kolesarjenja, organizacija dogodka s slovenskimi alpinisti
o pomenu ohranjanja alpskega prostora ipd., obiskovalci se bodo virtualno lahko
spoznali z najvišjim vrhom Slovenije- Triglavom, naredili “selfie“ in na elektronski
naslov prejeli fotografijo);
• merjenje črnega ogljika v ozračju bo predstavljeno skupaj s pilotom in
okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem ter podjetjema Pipistrel, d. o. o., ter Aerosol
d. o. o.: metodologija meritev z letalom in rezultati projekta bodo predstavljeni skozi
fotografske, video vsebine, organizacija pogovora v živo z nosilci projekta.
Poleg splošne promocije, promocije Republike Slovenije kot turistične destinacije, je
cilj predstavitve Republike Slovenije na Expo Milano 2015 tudi povečati izvozno
usmerjeno politiko države predvsem na trg Republike Italije.
Vir: MGRT

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi s podelitvijo
soglasja k imenovanju za veleposlanika Črne gore v Republiki Sloveniji
Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podelitvijo
soglasja k imenovanju za veleposlanika Črne gore v Republiki Sloveniji.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je na Vlado Republike
Slovenije naslovil poslansko vprašanje v zvezi s podelitvijo soglasja k imenovanju za
veleposlanika Črne gore v Republiki Sloveniji.
Vlada RS podaja naslednji odgovor:
Postopek za izdajo soglasja k imenovanju veleposlanikov tuje države v Republiki Sloveniji, v
katerem se pridobi pristojna mnenja in ocene je jasno določen in za vse kandidate za
veleposlanika enak. V tem postopku ni bilo ugotovljenih zadržkov k podelitvi soglasja k
imenovanju nekdanjega župana Podgorice, dr. Miomirja Mugoše, za veleposlanika Črne gore v
Republiki Sloveniji.
Predsednik države je soglasje za imenovanje novega črnogorskega veleposlanika v Ljubljani
podpisal 29. januarja 2015. Uradno obvestilo o podeljenem agremaju za novega veleposlanika
Črne gore v Sloveniji je bilo Veleposlaništvu Črne gore v Ljubljani poslano 4. februarja 2015.
Pisanj in obtožb medijev ne moremo in ne želimo komentirati. Sta pa tako veleposlanik
Republike Slovenije v Črni gori kot minister za zunanje zadeve Karl Erjavec dobila tudi
dodatna zagotovila, da proti dr. Mugoši ne teče noben kazenski postopek in da proti njemu ni
bila izrečena nobena pravnomočna obsodba. Na podlagi teh zagotovil in predhodnih
ugotovitev v postopku izdaje agremaja Republika Slovenija nima zadržkov za prihod dr.
Mugoše v Ljubljano.

Vir: MZZ

Vlada določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med EU
in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi
strani.
Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Kolumbijo in Perujem na drugi strani je bil podpisan v Bruslju 26. junija 2012. Trgovinski
sporazum je uravnotežen in ambiciozen z vsebinskimi pridobitvami za obe strani glede tržnega
dostopa in pravil. Sporazum vključuje: postopno liberalizacijo blagovne menjave, ureditev
geografskih označb in napredek pri necarinskih ovirah, postopno liberalizacijo trgovine s
storitvami, razvoj okolja, ki spodbuja krepitev naložbenih tokov, olajševanje trgovine in naložb
med pogodbenicami z liberalizacijo tekočih plačil in pretoka kapitala v zvezi z neposrednimi
naložbami, vzajemno odpiranje trgov za javna naročila, primerno varstvo pravic intelektualne
lastnine in dogovor o zaščiti človekovih pravic in vladavini prava ter zaveze o učinkoviti
implementaciji mednarodnih konvencij o delavskih pravicah in zaščiti okolja. Sporazum se
začasno že uporablja in sicer s Perujem od 1. marca 2013 in s Kolumbijo od 1. avgusta 2013.
Vir: MZZ

Vlada sprejela Poročilo o zaključku pogajanj o sklenitvi Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o policijskem sodelovanju
Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o zaključku pogajanj o sklenitvi Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o policijskem sodelovanju.
Razlog za pobudo za sklenitev novega dogovora je bil pristop Slovenije h Konvenciji o
policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, katere članica je tudi Makedonija. S tem so se
odprle nove možnosti sodelovanja obeh policij. Ker konvencija ne ureja vseh vprašanj
sodelovanja in jih prepušča dvostranskemu urejanju, smo predlagali ureditev nekaterih
strokovnih vprašanj, ki so za Slovenijo posebej pomembna, kot dopolnitev obstoječega
Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlade Republike Makedonije o sodelovanju v boju
proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, podpisanem 28. 10.
1993 v Skopju.
Sporazum tako določa obseg policijskega sodelovanja in organe, pristojne za sodelovanje na
podlagi sporazuma.
Za podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
policijskem sodelovanju je Vlada Republike Slovenije pooblastila ministrico za notranje zadeve
mag. Vesno Györkös Žnidar.
Vir: MNZ

Stališče v zvezi z letalskim sporazumom med EU ter Moldavijo
Vlada RS je na današnji seji poslala stališče RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu in
začasni uporabi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in
njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike
Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic Državnemu zboru RS v
mnenje.
Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter
Republiko Moldavijo je bil podpisan dne 26. 6. 2012. Republika Hrvaška je k Evropski uniji

pristopila 1. julija 2013. V skladu s členom 6(2) Akta o pogojih pristopa se je Hrvaška zavezala,
da bo pristopila k sporazumom, ki so jih sklenile ali podpisale države članice in Unija z eno ali
več tretjimi državami ali z mednarodno organizacijo.
Vir: MzI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg
elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi nekaterih
direktiv
Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje
povezane celine ter spremembi nekaterih direktiv. V odločanje ga bo poslala Državnemu zboru
RS.
Republika Slovenija pozdravlja pristop, da se vsebine predloga omejijo le na področji
gostovanja in nevtralnosti interneta, še posebej zaradi načina priprave prvotnega predloga
uredbe s strani Evropske komisije in ob njeni oceni vpliva, ki ni prepričala. Manjkata namreč
natančnejša analiza učinkov predlaganih ukrepov ter razlaga povezave med ukrepi in
deklariranimi cilji.
Vir: MIZŠ

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med
Verifikacijskim centrom Slovenske vojske in Verifikacijskim centrom Italijanske
republike o skupni izvedbi opazovalnega leta nad ozemljem BiH
Republika Slovenija in Italijanska republika leta 2015 načrtujeta izvedbo skupnega
opazovalnega leta nad ozemljem Bosne in Hercegovine na podlagi določb Pogodbe o odprtih
zračnih prostorih – MPOZP.
Pogodba o odprtih zračnih prostorih je bila podpisana 24. marca 1992 v Helsinkih, Republika
Slovenija pa jo je ratificirala leta 2004. Namen pogodbe je krepiti varnost in zaupanje v evroatlantskem prostoru. Pogodba določa režim zračnega opazovanja in snemanja ter uporabo in
razširjanje pridobljenih informacij. Vsaka pogodbenica ima pravico opravljati opazovalne lete
nad ozemljem držav pogodbenic in dolžnost nad svojim ozemljem sprejemati opazovalne lete
drugih držav pogodbenic skladno z določenimi kvotami.
Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo RS, Verifikacijskim centrom Slovenske vojske
in Verifikacijskim centrom Italijanske republike o skupni izvedbi opazovalnega leta nad
ozemljem Bosne in Hercegovine podrobneje določa naloge in postopke izvajalcev
opazovalnega leta.
Opazovalni let nad ozemljem Bosne in Hercegovine bo potekal predvidoma od 5. do 9. oktobra
2015. Republika Slovenija bo sodelovala z največ petimi udeleženci.
Vir: MO

Spremenjena sestava Ekonomsko-socialnega sveta
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se v Ekonomsko-socialnem svetu (v
nadaljevanju: ESS) razreši mag. Renata Zatler, namestnica člana, ter da se v ESS imenuje
mag. Janko Burgar, državni sekretar v Ministrstvu za javno upravo – namestnik člana ministra
za javno upravo.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravil delovanja ESS vsak od partnerjev ESS imenuje
svoje predstavnike v ESS, s tem da ima vsak partner največ 8 članov, vsak član pa ima lahko

namestnika. Nadalje v tretjem odstavku 4. člena Pravila določajo, da mora sestava
predstavnikov vsakega od partnerjev zagotavljati zastopanje interesov vsakega partnerja, ki je
udeležen v tripartitnem socialnem dogovarjanju.
Zaradi sprememb v sestavi Vlade Republike Slovenije se razreši dosedanja namestnica člana
ter na njeno mesto imenuje novi namestnik člana Ekonomsko socialnega sveta, kot izhaja iz
predloga sklepa.
Vir: GSV

Vlada dala soglasje k objavi javnega naročila za izdelavo artiklov bojne uniforme
Slovenske vojske
Vlada RS je na predlog Ministrstva za obrambo dala soglasje k objavi obvestila o javnem
naročilu za izdelavo artiklov bojne uniforme Slovenske vojske. Ministrstvo bo na podlagi
sprejetega Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije ter vodje izvedbe
javnega naročila po odprtem postopku za izdelavo artiklov bojne uniforme z dne 2. 3. 2015 na
Portalu javnih naročil in glasilu EU objavilo predmetno javno naročilo.
Vir: MO

Vlada sprejela sklep o imenovanju, sestavi in nalogah Medresorske koordinacijske
skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp
Vlada RS je sprejela sklep o imenovanju, sestavi in nalogah Medresorske koordinacijske
skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp.
V Medresorsko koordinacijsko skupino bodo vključeni predstavniki ministrstev in vladnih
institucij, skupini pa bo predsedoval predstavnik MOP.
Slovenija je namreč, skupaj z Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Francijo, Švico, Liechtensteinom,
Kneževino Monako, Nemčijo in EU, pogodbenica Alpske konvencije. Alpska konvencija je
edina mednarodna pogodba, ki si prizadeva za trajnostni razvoj alpskega prostora. Sestavljajo
jo okvirna konvencija in izvedbeni protokoli, ki so pripravljeni za izbrana tematska področja.
Vir: MOP

