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41. redna seja Vlade RS
Vlada sprejela Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020
Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD).
Uredba CLLD je namenjena vsem lokalnim akterjem (društva, občine, podjetniki, regionalne
razvojne agencije, posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja,…), ki jih zanima
lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. To pomeni, da potrebe in cilje lokalnega
območja identificirajo prebivalci tistega območja. O lokalnem razvoju odločajo prebivalci tistega
območja, to pomeni, da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja, po potrditvi
strategije lokalnega razvoja, pa s svojimi projekti kandidirajo na javne pozive lokalnih akcijskih
skupin.
Namen Uredbe CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po
pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti,
predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno
načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne
demokracije.
Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg
tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne
krajine in njenih elementov.
V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19
evrov.
Razdelitev sredstev po skladih:
• Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 52.365.613,75 evrov,
• Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 36.750.000,44 evrov,
• Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 6.666,667,00 evrov.

Upravičene aktivnosti so tiste, ki temeljijo na vsaj eni od štirih tematskih področjih ukrepanja, ki
so jih zadevni organi upravljanja identificirali kot ključna, lokalno prebivalstvo pa je v njih
prepoznalo potencial za razvoj območja. Projekti morajo temeljiti na identifikaciji potreb in
izzivov. To mora izhajati iz strategije lokalnega razvoja.
Tematska področjih ukrepanja so:
1. ustvarjanje delovnih mest,
2. razvoj osnovnih storitev,
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Uredba CLLD je skupna uredba treh skladov, ki so se odločili za izvajanje skupnega pristopa
CLLD, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredba določa izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s
Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim
programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Operativnim
programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Uredba določa tudi vrste podukrepov
CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja.
Uredba CLLD določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih
akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za
izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin,
upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene
stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov,
sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore
posameznega sklada vključenega v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020.
Vir: MKGP

Vlada sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev
Vlada RS je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev in ga posredovala Državnemu zboru RS.
Skupina poslank in poslancev je državnemu zboru predložila predlog Zakona o spremembi
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, državni zbor je predlog poslal vladi v mnenje.
Predlog zakona predvideva zvišanje cenzusa za brezplačno kosilo učencem iz 18 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji na družinskega člana na 36 %.
Vlada podpira vsa prizadevanja za zagotovitev zdrave šolske prehrane čim večjemu številu
otrok, še posebej pa otrokom iz socialno-ekonomsko ogroženih družin. Predlagani model je
treba dopolniti z vidika implementacije, socialne pravičnosti in finančne vzdržnosti, kar bo
vlada upoštevala v okviru postopka sprejemanja predloga zakona v državnem zboru.
Zagotavljanje okoliščin, ki vplivajo na psihofizično stanje šolajočih, je pomembno za doseganje
ciljev vzgoje in izobraževanja. Med temi je zagotovo tudi ustrezna prehrana otrok. Vzgojnoizobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in s sistemskimi
ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in
mladostnikov. Vlada se strinja z ugotovitvami predlagatelja, da je cenzus bistveno prenizek.
Trenutna ureditev, ko so do brezplačnega kosila upravičeni le učenci, pri katerih neto
povprečna plača na družinskega člana ne presega 18%, ni ustrezna, saj pomeni le približno
180 evrov prihodka na družinskega član mesečno, oziroma 540 evrov za tričlansko družino.
Ob tem je treba poudariti, da država letno nameni za otroke iz socialno šibkejših družin
približno 300 milijonov evrov v obliki otroških dodatkov in državnih štipendij. Poleg teh
denarnih sredstev država omogoča tudi razne oblike subvencij (znižano plačilo vrtca,

subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, oprostitev plačila
socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine,
pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica doplačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje).
Vlada podpira širjenje kroga upravičencev do subvencij za kosilo v osnovni šoli, vendar pa je
treba predlagani model dopolniti z vidika implementacije, socialne pravičnosti in finančne
vzdržnosti. V zvezi s predlagano rešitvijo za dvig cenzusa subvencioniranje kosila v celoti je v
skladu z načelom pravičnosti treba preučiti različne modele delnega subvencioniranj prehrana
glede na dohodkovne razrede ter morebitno postopno širjenje kroga upravičencev.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela predlog stališča RS do Sporočila Evropske komisije o Evropski agendi o
migracijah
Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij o Evropski agendi o migracijah. Vlada pošlje Predlog stališča Republike Slovenije
v odločanje Državnemu zboru RS.
Republika Slovenija pozdravlja dokument Evropske komisije, ki ga vidimo kot podlago za
oblikovanje celostnega odziva na situacijo, ki smo ji priča v Sredozemlju, hkrati pa tudi kot
enega od prispevkov k oblikovanju prenovljene strategije EU do migracij.
Slovenija podpira opredelitev ukrepov v štirih stebrih: polna implementacija skupnega
evropskega azilnega sistema; nova politika na področju zakonitih migracij; preprečevanje
nezakonitega priseljevanja, tihotapljenja in trgovine z ljudmi ter boljše upravljanje z zunanjimi
mejami, ki sledijo uveljavljenemu pristopu v strateških dokumentih.
Slovenija opozarja, da mora razprava o takojšnjem ukrepanju potekati vzporedno z
oblikovanjem dolgoročnih rešitev za ugotovljene pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ne bo
zagotovljene kontinuitete ukrepov, EU pa se bo še naprej zgolj reaktivno odzivala na
dogajanje.
Na prvi pogled agenda predlaga več konkretnih aktivnosti in drugih ukrepov. Vendar gre pri
veliko primerih za že obstoječe aktivnosti in mehanizme (npr. v poglavju o boju proti
tihotapcem, sodelovanju z državami izvora in tranzita, odpravi vzrokov za izseljevanje,
integraciji), pri katerih agenda ne prinaša znatne dodane vrednosti za njihovo boljše
povezovanje in koordinacijo.
Agenda vsebuje tudi predloge Evropske komisije o prerazporeditvi oseb, ki očitno potrebujejo
mednarodno zaščito in so že v državah članicah EU (relocation), in o kvotah za preselitev
beguncev iz tretjih držav po državah članicah EU (resettlement). Gre za dva ukrepa, ki sta v
praksi držav članic EU sicer z manjšimi vsebinskimi odstopanji že uveljavljena.
Slovenija pozdravlja prizadevanja Evropske komisije, ki so usmerjena k celovitemu upravljanju
migracijske politike, saj že ves čas opozarjamo na nujnost enotnega oziroma usklajenega
pristopa pri upravljanju migracij. Slovenija se zavzema za uveljavljanje načela solidarnosti,
vendar na prostovoljni osnovi, in pomoči med državami članicami (tako smo leta 2010 že
izvedli projekt relokacije oseb z mednarodno zaščito (EUREMA) in sprejeli begunce z Malte,
Italiji pa smo pomagali v operaciji Mare Nostrum).
Predlogi Evropske komisije bodo predmet nadaljnje razprave in pogajanj na ravni Sveta EU, ki
se bodo odvijala v naslednjih mesecih. Pravna podlaga se sprejema v Svetu s kvalificirano
večino (in posvetovanjem z Evropskim Parlamentom).
Vse predloge Evropske komisije bomo temeljito preučili, pri tem pa bomo bistven poudarek
namenili trem stvarem:

•
•
•

zmožnosti in kapacitete naše države,
migracijsko tveganje, ki ga predstavlja položaj Slovenije (saj se nahajamo na t. i.
Balkanski poti in bi se lahko migracijski tok, ki trenutno intenzivno poteka iz Turčije,
prek Grčije, Srbije in Madžarske, lahko obrnil prek Hrvaške proti Sloveniji),
ohranjanje notranje varnosti države.

Ob tem Republika Slovenija zagovarja stališče, da mora odločitev o sprejemu beguncev
temeljiti na prostovoljni odločitvi držav članic.
Vir: MNZ

Slovenija ima vsebinski, splošni in proučitveni pridržek do posameznih elementov
dokumenta Naložbe v TTIP in širše – podlaga za reformo
Vlada RS je danes na redni seji obravnavala dokument »Naložbe v TTIP in širše – podlaga za
reformo« in v tej zvezi sprejela stališče, da ima RS vsebinski, splošni in proučitveni pridržek
do posameznih elementov, ki jih predlaga Evropska komisija kot možne načine reforme
investicijske politike EU in investicijskega poglavja v sporazumu o Čezatlantskem partnerstvu
za trgovino in investicije med EU in ZDA – TTIP.
Evropska komisija je dokument pripravila na podlagi rezultatov javne razprave o vključitvi
področja zaščite investicij in mehanizma za reševanje sporov med investitorjem in državo –
ISDS v TTIP. Poleg štirih področij, ki so bila v javni razpravi označena kot najbolj
problematična (pravica do urejanja v javnem interesu, ustanovitev in delovanje arbitražnih
tribunalov, pritožbeni mehanizem, razmerja med domačimi sodišči in ISDS), vključuje tudi
razmišljanja o reformi investicijske politike kot take in o oblikovanju stalnega mednarodnega
investicijskega sodišča.
Republika Slovenija ocenjuje, da dokument ne prinaša bistvene nadgradnje obstoječega
sistema zaščite investicij in odpira številna vprašanja. Zato je potrebna poglobljena razprava
na ekspertni ravni ob upoštevanju dejstva, da investicijska politika ni v izključni pristojnosti EU.
Nekatera ključna področja zaščite in tudi reguliranja določenih oblik investicij so še vedno v
pristojnosti držav članic EU. Zato so investicijski sporazumi in sporazumi o prosti trgovini, ki
vsebujejo določbe o zaščiti investicij, v deljeni pristojnosti in morajo biti ratificirani tako s strani
Evropskega parlamenta kot tudi parlamentov držav članic EU.
Pred oblikovanjem predloga stališča je bilo opravljeno posvetovanje z nevladnimi
organizacijami in Gospodarsko zbornico Slovenije. Upoštevana so bila tudi stališča sindikatov
in nevladnih organizacij.
Vlada bo predlog stališča posredovala v odločanje državnemu zboru.
Vir: MGRT

Vlada Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji podaljšala za dve leti
Vlada RS je danes določila besedilo Predloga Zakona o spremembah Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 ter ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo
in sprejem po rednem postopku. Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, da do konca leta 2015 pristopi k pripravi ukrepov razvojne podpore in programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije do leta 2023, skladno z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) je
državni zbor sprejel na seji 22. 10. 2009. Veljati je začel 3. 11. 2009, uporabljati pa s 1. 1.
2010.
Vrednost celotnega programa znaša 33.000.000 evrov.

MGRT je po posameznih letih od 2010 zagotovil za izvajanje zakona iz naslova Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije sledeče zneske:
2010: 3.793.270 evrov,
2011: 3.623.741 evrov,
2012: 4.443.691 evrov,
2013: 2.907.065 evrov,
2014: 4.263.648 evrov,
skupaj: 19.003.935 evrov.
Konec leta 2014 je bilo za aktivnosti iz programa izplačanih 19.003.935 evrov. Nerealizirana
sredstva znašajo 13.996.065 evrov.
Vlada predlaga podaljšanje obdobja izvajanja ZRPPR1015 za dve leti, to je do 31. 12. 2017.
Predlagatelj ocenjuje, da bo podaljšanje izvajanja ZRPPR1015 za dve leti ugodno vplivalo na
doseganje ciljev ZRPPR1015. Večina ukrepov razvojne podpore naj bi bila sicer izvedena v
roku. Zamik je potreben predvsem zaradi instrumentov Programa spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije 2010–2015, ki predvideva izvedbo nekaterih zahtevnih instrumentov.
Vir: MGRT

Več prožnosti pri odločanju o doplačilih bivanja v stanovanjskih skupnostih
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Sprememba 4. člena uredbe določa, da če se izvajalec programa stanovanjske skupine ali
bivalne skupnosti dogovori z lokalno skupnostjo o ceni doplačila za nadomestno bivanje izven
institucionalnega varstva in je sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem programa,
uporabnikom in lokalno skupnostjo, lahko center za socialno delo odloči z odločbo o oprostitvi
plačila za uporabnika. Dosedanja ureditev, ki zahteva, da ima izvajalec oblikovano ceno v
skladu s predpisano metodologijo in k tej ceni pridobljeno soglasje ministrstva, pristojnega za
socialno varstvo, se v praksi ni uveljavila, ker ministrstvo ni potrjevalo cene stanovanjskih
skupin v programih duševnega zdravja, saj za takšno obliko bivanja niso bili določeni posebni
standardi in normativi, kakor to velja pri izvajanju institucionalnega varstva. Razlog za
navedeno je, da so socialnovarstveni programi na tem področju raznoliki in se razlikujejo glede
kadrovske zasedbe v programu, načina izvajanja programa in tudi pri višini materialnih
stroškov. Velikokrat v programih prihaja do razlik pri posameznih materialnih stroških, kot je
recimo višina tržne najemnine stanovanj. V drugih delih Slovenije so tržne najemnine bistveno
nižje kakor v Ljubljani, nekateri izvajalci imajo od občin dodeljena neprofitna stanovanja in
plačujejo neprofitno najemnino, ki je bistveno nižja od tržne. Zaradi navedenih razlogov ni bilo
mogoče izoblikovati enakih standardov za te programe, ki določajo višino oskrbnine, kakor to
velja v institucionalnem varstvu.
Če pa bosta občina in izvajalec sklenila neposredno pogodbo, s katero se bosta dogovorila za
plačilo storitve za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, potem odločba centra za
socialno delo o oprostitvi plačila za posameznega uporabnika ne bo potrebna.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Vlada RS je izdala Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Z Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se upoštevajo spremembe, ki
so nastale na terenu zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest (usklajevanja
stanja občinskih in gozdnih cest) in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije.

Posledično sta se spremenili skupna dolžina gozdnih cest po občinah in tudi dolžina gozdnih
cest po sektorjih lastništva gozdov.
Z dnem uveljavitve Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se tako
prenehata uporabljati tretji odstavek 4. člena in priloga 2 Uredba o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07,
36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US).
V skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se zbrana sredstva za
vzdrževanje gozdnih cest na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih
vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov, razporejajo po
posameznih občinah.
Zaradi v prvem odstavku navedenih sprememb razdelilnik, ki je sestavni del Uredbo o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, ne ustreza več dejanskemu stanju, zato se z novo
Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest glede na posodobljene podatke
določa nov razdelilnik, na podlagi katerega Uprava RS za javna plačila razporeja zbrana
sredstva pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest po občinah. Taka uskladitev je bila nazadnje
izvedena leta 2012.
Vir: MKGP

Vlada o poročilu Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z
znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir
Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir in pooblašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo, da predlog za
zmanjšanje stroškov občin predstavi združenjem občin. Obenem je vlada sklenila, naj
ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave
ugotovljenih administrativnih ovir, saj predvideno znižanje stroškov na letni ravni še ni
doseženo.
Po sestanku predsednika vlade s predstavniki združenj občin v novembru 2014 je vlada
(ministrstva) pripravila spisek ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v
tri skupine: ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali
navodila ministrstev, ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih je mogoče uveljaviti skupaj s
proračunom za leto 2015 (Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin)
in ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in
druga skupina ukrepov sta že bili uveljavljeni, v tretjo skupino ukrepov pa sodijo
kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljše roke za njihovo izvedbo.
Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana z Dogovorom o višini povprečnine
za leto 2015, ki ga je vlada 29. 1. 2015 podpisala z reprezentativnima združenjema. Z
dogovorom se je vlada zavezala, da bo do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za
znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov
za znižanje stroškov občin za 22,8 mio EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila
sredstva. Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta v letu 2015 skupaj sproti spremljali in
usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo
stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakoni določenih nalog
občin.
Vlada je 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s pripravo prioritetnih sistemskih sprememb
predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih
ovir, 16. 4. 2015 pa se je seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v
zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin. Vlada je namreč naložila pristojnim ministrstvom,
da predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih

administrativnih ovir vladi tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v
primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve.
Z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir se je vlada
seznanila 28. 5. 2015 in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v
zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin ter, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo
dodatne ukrepe.
Ministrstva so do 5. 6. 2015 posredovala na MJU dodatne predloge. Na podlagi tega je MJU
pripravilo novo poročilo, v katerem ugotavlja, da znesek še vedno ne dosega dogovorjenega
zneska iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v višini 22,8 mio EUR na letni ravni.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah v državni zbor
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah v državni zbor (ZVDZ-C), skrajšani postopek in ga pošlje v Državni zbor RS.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor je državnemu
zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano poslanko mag.
Lilijano Kozlovič.
Vlada ugotavlja, da Predlog zakona zaostruje pogoje za nastop funkcije poslanca oziroma na
novo določa institut neizvoljivosti. Predlagan je dodatni pogoj, ki se nanaša na nekaznovanost.
Pasivno volilno pravico oziroma pravico biti voljen bi po predlogu poslancev izgubila oseba, ki
je bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Vlada ugotavlja, da iz Predloga zakona ni nedvoumno jasno ali se omejitev pasivne volilne
pravice veže na izbris sodbe iz kazenske evidence ali pa na veljavni KZ-1, ki določa, da smejo
pravne posledice obsodbe trajati največ pet let od dne, ko je bila kazen prestana, odpuščena
ali zastarana. V primeru, da se omejitev pasivne volilne pravice veže na izbris sodbe iz
kazenske evidence, bi to v določenih primerih imelo posledice trajne narave. Vlada predlaga,
da se v predlogu zakona izrecno določi čas trajanja pravne posledice obsodbe in dejstvo, da
na volitvah ne more kandidirati volivec, ki je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je
bilo storjeno po uveljavitvi tega zakona, pri čemer bi bilo zaradi enotne obravnave kandidatov
po mnenju vlade treba upoštevati rešitve, ki so se po vložitvi ZVDZ oblikovale pri ostali
predlogih zakonov, ki urejajo neizvoljivost.
Dodatno vlada predlaga, da se ustrezno uredi tudi situacija, ki bi nastala v primeru, da bi bil
kandidat obsojen v času od potrditve kandidature in do izvolitve. V tem primeru je potrebno
določiti tudi, da se ne glede na 101. člen zakona, če iz teh razlogov mandat kandidatu ne bo
potrjen, ne opravijo ponovne volitve
Posledično se s predlogom spremembe ZVDZ na novo ureja vsebino kandidature, ki se vloži
pri pristojni volilni komisiji. Kandidatom ne bo potrebno pridobivati potrdil iz kazenske evidence,
saj je predvideno, da bo pristojna volilna komisija podatke o izpolnjevanju pogojev pridobila
sama, in sicer način, ki je skladen z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Ne glede na dejstvo, da so načela splošne in enake volilne pravice ter tajnega in svobodnega
glasovanja na neposrednih volitvah opredeljena kot temeljni kamen evropske demokratičnosti,
je priznanje pravice posameznikom, da volijo, podvrženo določenim omejitvam. Za pasivno
volilno pravico načeloma ne bi smeli biti predpisani strožji pogoji, kot to velja za aktivno volilno
pravico. Vendar je iz primerjalnopravne analize ureditev drugih držav razvidno, da popolna
enakost pasivne in aktivne volilne pravice praviloma ni zagotovljena. Pasivna volilna pravica je
strožje določena kot aktivna, ker se poleg aktivne volilne pravice lahko za opravljanje določene

voljene funkcije zahtevajo še druge, posebne sposobnosti kandidata. Iz tega sledi, da osebe z
omejeno pasivno volilno pravico lahko v osnovi razdelimo na dve skupini: popolnoma volilno
nesposobne osebe in osebe zgolj z omejeno pasivno volilno pravico. Ker je volilna pravica
temeljnega pomena za izpeljavo načela ljudske suverenosti, jo vse države v bistvenem urejajo
že v ustavi, zato morajo biti tudi njene omejitve praviloma urejene z ustavo. Če ne gre
drugače, pa vsaj tako, da ustava nakazuje na zakon, ki bo potrebneje uredil to materijo.
Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 82. člena daje pooblastilo zakonodajalcu, da z
zakonom določi omejitve pasivne volilne pravice za poslance. Predlagatelj je primerno utemeljil
poseg ter ga tudi obrazložil z vidika sorazmernosti in ustavne skladnosti. Poseg v pasivno
volilno pravico je utemeljen z varstvom pravice drugih in varstvom ustavnih vrednot.
Predlagana ureditev omejitve pasivne volilne pravice zajema samo kazniva dejanja, katerih
storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Poleg tega ni predvidena omejitev pasivne volilne
pravice za pogojno obsojene posameznike, ampak samo za tiste, ki jim je izrečena kazen
zapora.
V 49. členu KZ-1, ki ureja splošna pravila za odmero kazni, je določeno, da sodišče storilcu
kaznivega dejanja kazen odmeri v mejah, ki so z zakonom predpisane za to dejanje, glede na
težo storjenega dejanja in storilčevo krivdo ter druge okoliščine. Glede na to, da sodišče
pogojno obsodbo lahko izreče le, če je storilcu določilo kazen zapora do dveh let ali denarno
kazen, ne sme pa je izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj
treh let, bo z zgoraj opisano omejitvijo pasivne volilne pravice zagotovljeno, da bo delovala v
primerih storilcev hujših kaznivih dejanj, kar je skladno z načelom sorazmernosti posegov v
ustavno zagotovljene pravice.
Predlog spremembe ZVDZ skladno z ureditvijo na drugih področjih uvaja spremembe na
področju kvot zastopanosti obeh spolov. Vlada meni, da bo sprememba prispevala k enotni
ureditvi tega področja. Kvota najmanj 40 odstotkov zastopanosti obeh spolov je namreč že
določena za področje lokalnih volitev in volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament. Predlagane so tudi ustrezne spremembe določb, ki se nanašajo na pravila
glasovanja po pošti, uvajajo podrobnejša postopkovna pravila, skladno z napotilom, ki ga je
Ustavno sodišče RS zapisalo v odločbi. Ustrezno bodo po novem po pošti lahko glasovali tudi
volivci, ki so v priporu oziroma bivajo v zavodu za prestajanje kazni.
Predlagatelj s spremembo ZVDZ predlaga tudi novo ureditev, ki izhaja iz odločbe Ustavnega
sodišča RS, in se nanaša na volišča, dostopna invalidom. Uveljavitev te določbe je predvidena
s prvimi rednimi volitvami. Glede na to, da gre za spremembe, ki prinašajo finančne posledice
in je potrebno predvideti tudi čas za prilagoditev, je čas uveljavitve primeren, postavlja pa se
vprašanje, če je ustrezna določba, ki predvideva izjeme glede posameznih volišč.
Predlog sprememb in dopolnitev zakona se v manjšem obsegu nanaša tudi na druge, manj
zahtevne vsebine, ki urejajo delo volilnih organov ter določajo procesno ureditev volilnega
postopka. Po mnenju vlade je predlagana rešitev ustrezna.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poslancih
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poslancih (prvopodpisani Jani Möderndorfer), prva obravnava, in ga posreduje Državnemu
zboru RS.
Skupina poslancev Državnega zbora (prvopodpisani Jani Möderndorfer) je 2. junija 2015 v
zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o poslancih, ki
ureja pristojnosti mandatno-imunitetne komisije v postopku potrjevanja mandatov izvoljenih
poslancev Državnega zbora in hkrati določa pogoj, da oseba, ki bi bila pravnomočno obsojena v
času od potrditve kandidature do izvolitve na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih
mesecev, ne more pričeti izvrševati funkcije poslanca. Prav tako predlog zakona določa pogoje

za prenehanje funkcije poslanca in črta možnost, da v primerih, ko bi bil poslanec obsojen na
nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, državni zbor odloča o prenehanju funkcije
na način, da lahko odloči, da funkcija preneha ali da ne preneha.
Vlada ugotavlja, da navedeni predlog zakona skupaj s predlogi zakonov o volitvah v državni
zbor, o volitvah predsednika republike, o državnem svetu in o vladi sledi mnenju Vlade
Republike Slovenije, z dne 13.1.2015 k predlogu Zakona o spremembi Zakona o poslancih.
Vlada je v mnenju, ki se je nanašalo na paketno obravnavo sprememb različnih zakonov, ki
urejajo pogoje za nastop, opravljanje in prenehanje različnih funkcij v RS, izrazila podporo
nameravanim spremembam. Hkrati pa je opozorila, da je potrebno sistemsko in primerljivo
urediti pogoje za kandidiranje oziroma neizvoljivost funkcionarjev s spremembo Zakona o
volitvah v državni zbor. ZVDZ je namreč temeljni volilni zakon, ki določa pogoje za izvolitev
neposredno izvoljenega predstavniškega organa v državi in se glede vprašanj, ki jih drugi
volilni zakoni ne urejajo, uporablja subsidiarno in smiselno.
Upoštevaje navedeno tako vlada ugotavlja, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah v državni zbor zaostruje pogoje za nastop funkcije poslanca oziroma na
novo določa institut neizvoljivosti. Temu predlogu sledi predlagana dopolnitev zakona o
poslancih, ki ureja pristojnosti mandatno-imunitetne komisije v postopku potrjevanja mandatov
izvoljenih poslancev, prav tako pa vlada ugotavlja, da predlog zakona ureja tudi situacijo, ki bi
nastala v primeru, da bi bil kandidat obsojen v času od potrditve kandidature in do izvolitve, in
da je urejeno pravno varstvo v primerih prenehanja mandata poslanca.
Ustava RS določa, da je volilna pravica splošna in enaka, vsak državljan, ki dopolni 18 let
starosti ima pravico voliti in biti voljen, zakon pa lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi
pogoji imajo volilno pravico tujci.
Glede na to, da volivci volijo svoje predstavnike na volitvah, je bistvenega pomena, da se
določi, kdo ima pravico voliti in kdo ima pravico kandidirati na volitvah. Ne glede na to, da so
načela splošne in enake volilne pravice, tajnega in svobodnega glasovanja na neposrednih
volitvah opredeljena kot temeljni kamen evropske demokratičnosti, je priznanje pravice
posameznikom da volijo podvrženo določenim omejitvam. Za pasivno volilno pravico načeloma
ne smejo biti predpisani strožji pogoji v primerjavi z aktivno volilno pravico. Praksa v različnih
ureditvah kaže na to, da ni zagotovljena popolna enakost aktivne in pasivne volilne pravice.
Pasivna volilna pravica je strožje določena kot aktivna, ker se poleg aktivne volilne pravice
lahko za opravljanje določene voljene funkcije zahtevajo še druge, posebne sposobnosti
kandidata.
Upoštevaje dejstvo, da so predlagane tudi spremembe in dopolnitve temeljnega zakona, ki
ureja volitve v državni zbor, vlada podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslancih.
Prav tako vlada ocenjuje kot primerno celovito in sistemsko urejanje omejitev, ki se nanašajo
na kandidiranje in pričetek izvrševanja funkcije za voljene funkcionarje oziroma omejitev pri
imenovanju na funkcije, saj bodo predlagane rešitve smiselno uporabljene tudi pri urejanju
pogojev glede imenovanja oziroma prenehanja funkcije za tiste funkcionarje, ki jih predloženi
zakoni še ne urejajo.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Državnem svetu
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Državnem svetu (prvopodpisani Jani Möderndorfer) in ga posreduje Državnemu zboru RS.
Skupina poslancev Državnega zbora (prvopodpisani Jani Möderndorfer) je 2. junija 2015 v
zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Državnem

svetu, ki zaostruje pogoje za izvolitev člana državnega sveta in dodatno ureja pogoje za
prenehanje funkcije članu državnega svet vključno s sodnim varstvom.
Vlada podpira predlagano ureditev pogojev za izvolitev in za prenehanje funkcije člana
državnega sveta. Obenem pa vlada ugotavlja, da bi bilo v zakonu treba urediti tudi vprašanje
omejitve volilne pravice osebam, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost. To vprašanje,
razen za volitve poslancev v državni zbor, ostaja neurejeno.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi
Republike Slovenije
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi
Republike Slovenije (prvopodpisani Jani Möderndorfer) in ga pošilja v Državni zbor RS.
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem je državnemu zboru
v obravnavo predložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike
Slovenije.
V predlogu zakona so upoštevana stališča vlade v zvezi s predhodno vloženim Predlogom
zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (prvopodpisani Jani
Möderndorfer), ki so bila poslala državnemu zboru. V predlogu zakona je določeno je, da
predsedniku vlade in ministru funkcija preneha, če ustavno sodišče odloči, da mu funkcija
preneha zaradi kršitve ustave in zakona in če odstopi. Ureditev državnih sekretarjev v predlogu
zakona, ki spreminja in dopolnjuje zakon o vladi, bi zajemala zgolj državne sekretarje v
kabinetu predsednika vlade in državne sekretarje, ki jih imenuje vlada na predlog ministra brez
resorja, kar bi jih postavilo v različen položaj. Pogoje glede imenovanja in prenehanja funkcije
državnih sekretarjev je bolj smiselno celovito urediti v zakonu, ki ureja funkcionarje.
Vlada podpira ureditev pogojev za izvolitev oziroma imenovanje funkcionarjev v Republiki
Sloveniji. Podpira tudi ureditev pogojev za izvolitev oziroma imenovanje ter prenehanje
funkcije predsednika vlade in ministrov, poudarja pa, da je vprašanje urejanja funkcije
predsednika vlade in ministrov ustavna materija.
V zvezi z izvolitvijo oziroma imenovanjem v funkcijo predsednika vlade in ministrov vlada
opozarja, da določitev pogojev, ki jih morajo omenjeni funkcionarji izpolnjevati za izvolitev
oziroma imenovanje v funkcijo, ne pomeni posega v pravico biti izvoljen (pasivno volilno
pravico), ki je ustavna kategorija. Predsednik vlade in ministri namreč niso voljeni na
neposrednih volitvah - kandidata za predsednika vlade državnemu zboru v izvolitev predloži
predsednik republike, ministre pa imenuje in razrešuje državni zbor na predlog predsednika
vlade. Pogoj glede nekaznovanosti za izvolitev oziroma imenovanje predsednika vlade in
ministrov bi bilo zato po mnenju vlade ustrezneje urediti strožje oziroma na način, da se kot
pogoj za izvolitev v funkcijo določi zgolj, da posameznik ni bil pravnomočno obsojen na
nepogojno kazen zapora oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.
Enako opozarja vlada tudi glede pogoja nekaznovanosti v zvezi s prenehanjem omenjenih
funkcij. Določeno je, da predsedniku vlade in ministru funkcija preneha, če je pravnomočno
obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Postavlja se vprašanje, kako je
taka ureditev izvedljiva v praksi oziroma na kakšen način svojo funkcijo lahko opravlja
predsednik vlade oziroma minister, ki prestaja kazen zapora, krajšo od šest mesecev. Vlada
meni, da bi moral biti glede nekaznovanosti enak pogoj določen tako za izvolitev predsednika
vlade in imenovanje ministrov, kot tudi za prenehanje njihove funkcije. Predsedniku vlade in
ministru bi funkcija prenehala, če bi bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora
oziroma, če bi bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna
pooblastila in javna sredstva.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah predsednika republike
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
volitvah predsednika republike (ZVPR-B) in ga pošlje v Državni zbor RS.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah predsednika republike
(ZVPR-B) je državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem.
Vlada podpira predlagano spremembo, ki se nanaša na enotno ureditev instituta neizvoljivosti
kandidata oziroma omejitve pasivne volilne pravice, to je pravice biti izvoljen, ki vključuje tudi
pravico izvrševati na volitvah pridobljeni mandat. Predlagana omejitev kandidiranja za
predsednika zasleduje cilje vlade za zagotovitev integritete delovanja državnih organov in
določitev dodatnih pogojev za vse javne funkcionarje.
Predlog zakona zasleduje tudi cilje v smeri celovitega urejanja, vključno s podlago v osnovnem
volilnem zakonu (ZVDZ), katerega sprejem je predhodno nujen za ustrezno uveljavitev
zakonskih sprememb posameznih »specialnih« zakonov, ki sledijo volilnemu zakonu v tako
imenovanem zakonodajnem paketu. Hkrati vlada tudi podpira tudi spremembe glede
prenehanja mandata, ki se nanašajo na sistemsko ureditev instituta prenehanja mandata ter
določitvi postopka prenehanja pred Ustavnim sodiščem RS.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
Iz predloga zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B),
ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev izhaja,
da je pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v preteklosti omogočala
vključevanje kmetov v predmetni sistem na različnih temeljih in ob plačilu različne višine
prispevkov. Razlog za sprejem zakona in cilj, ki naj ga zakon doseže, je izenačitev obsega
pravic iz zavarovanja kmetov in ostalih zavarovancev po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju glede na višino vplačanih prispevkov, ne glede na administrativno
kategorijo zavezanca.
Vlada je preučila navedbe in utemeljitve predlagateljev zakona, vendar pa predmetnega
zakona ne podpira. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da načela enakosti ni mogoče
pojmovati kot splošno enakost vseh, pač pa kot enako obravnavanje enakih dejanskih stanj.
Vlada izpostavlja, da predmetni predlog ne ureja v zadostni meri postopka, po katerem bi se
razveljavile oziroma spremenile odločbe. Razbrati je zgolj, da predmetna ureditev tako velja za
vse osebe, ki so uveljavile pokojnino, ne glede na to, kdaj je bila pravica uveljavljena, oziroma
ne glede na to, kdaj je bilo o pravici odločeno, pri čemer ni pomembno, ali je bilo zahtevi
ugodeno ali ne. Poleg navedenega se ugotavlja, da tudi v kolikor bi se želelo uvesti predmetno
ureditev, predlog zakona predmetnega področja ne ureja celovito in v zadostni meri, saj sta
nerazumljiva tako njegov 1. kot tudi 2. člen, ker niso izpeljane posledice oziroma postopek, ki
bi morale biti izvedene na podlagi dopolnitve ZPIZ-2, ravno tako niso v zadostni meri
specificirane osebe, ki bi bile upravičene do prejema višjih pravic po predmetnem predlogu,
niso določene vrste pravic in način odločanja o posameznih vrstah pravic ter tudi ni določen
učinek priznanja spremenjenih pravic.
V zvezi s samimi finančnimi posledicami zakona pa predlagatelj sicer navaja, da se sredstva
ne zagotavljajo iz proračuna, kar v celoti ne drži, saj sredstva pokojninske blagajne ne
zadoščajo za pokritje izdatkov te blagajne, zaradi česar se določen del sredstev zagotovi tudi
iz državnega proračuna. S predmetnim zakonom bi se nesporno povečali odhodki pokojninske
blagajne, ne glede na to, da višine povečanja ni mogoče oceniti. Ob dejstvu ogroženosti
finančne vzdržnosti pokojninske blagajne, zagotavljanju sredstev za pokojnine iz proračuna,

nižanju pravic ob hkratnem zaostrovanju pogojev za upokojitev, ter ob ugotovitvi, da
predmetna ureditev tekom izvajanja do sedaj nikoli ni bila sporna, Vlada Republike Slovenije
ugotavlja, da predmetna dopolnitev ZPIZ-2 ni utemeljena in ne sledi trendu urejanja
pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, kjer je zaradi ekonomskih in socialnih
razlogov potrebno zaostrovanje samih pogojev upokojitve.
Upoštevaje navedeno, Vlada RS predmetnega predloga dopolnitve ZPIZ-2 ne podpira.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela Sklep o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po
potresu 12. 7. 2004
V skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in skladno z sprejetim
Programom popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004, za leti 2015 in
2016, se s sprejemom tega sklepa lahko obnovitvena dela nadaljujejo z izvedbo gradbenoobrtniških del in upravno zaključijo za obračune za objekte, kjer je obnova že končana.
Vlada je dodelila sredstva za:
• rekonstrukcijo stanovanjskih stavb za eno vlogo v višini 63.564,66 evra,
• nadomestno gradnjo stanovanjskih stavb za štiri vloge v višini 410.160,97 evra,
• hipoteko za obnovo stanovanja v zasebni lasti za eno vlogo v višini 67.080,03 evra,
• rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za štiri vloge v višini
80.668,77 evra,
• obnovo kulturnih spomenikov za dve vlogi v višini 232.306,77 evra in
• obnovo stavb lokalne infrastrukture za eno vlogo v višini 95.550,40 evra.
Vlada je potrdila končni obračun in končno višino sredstev za:
• rekonstrukcijo stanovanjskih stavb za pet vlog v višini 373.363,37 evra,
• nadomestno gradnjo stanovanjskih stavb za devet vlog v višini 803.469,14 evra
• hipoteko za obnovo stanovanja v zasebni lasti za dve vlogi v višini 56.269,22 evra
• rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za dve vlogi v višini 88.029,07
evra,
• rekonstrukcijo gospodarskih objektov za eno vlogo v višini 7.728,32 evra ter
• rušenje objektov, ki ogrožajo okolico za eno vlogo v višini 28.078,92 evra.
Vir: MOP

Podaljšanje koncesij za izvajanje dimnikarskih storitev na dimnikarskih območjih
Črnomelj in Ljubljana I
Vlada RS je na današnji seji izdala odločbi, s katerima se koncesiji 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 Črnomelj, podeljena
koncesionarju O.R. Inženiring d.o.o ter dimnikarskem območju Ljubljana I, podeljena
koncesionarju družbi ENERGETSKI SERVIS vzdrževanje energetskih naprav in objektov ter
storitve dimnikarske službe d.o.o., podaljšata.
Ministrstvo je ugotovilo, da so izpolnjeni zahtevani pogoji za podaljšanje koncesije. Koncesije
se podaljšajo za obdobje do 31. decembra 2015.
Vir: MOP

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju resolucije za preprečevanje in zatiranje kriminalitete
Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2014 in ga poslala Državnemu zboru RS.
Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–
2016 je sprejel državni zbor oktobra 2012. Resolucija v 7. poglavju določa spremljanje njenega
izvajanja, v ta namen pa je vlada maja 2013 ustanovila medresorsko delovno skupino za
koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije.
Nosilci strategij oziroma programov so poročali o izvajanju nalog v letu 2014. Ministrstvo za
notranje zadeve je na podlagi prejetih poročil pripravilo celovito poročilo o izvajanju resolucije v
letu 2014. Od načrtovanih 37 nalog je bilo uresničenih 23, delno uresničenih 12, neuresničeni
pa dve.
Vir: MNZ

Spremembe Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2015
Vlada RS je na današnji seji sprejela spremembe Normativnega delovnega programa Vlade
Republike Slovenije za leto 2015. Vlada bo seznam zakonov in drugih aktov iz pristojnosti
Državnega zbora RS posredovala v vednost državnemu zboru.
Vlada je Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2015 sprejela 22.
januarja 2015. Dne 30. 4. 2015 je Generalni sekretariat Vlade RS predlagatelje pozval, da
predlagajo morebitne spremembe Normativnega delovnega programa 2015 ter pri tem
upoštevajo Nacionalni reformni program 2015-2016 in Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti
ministrstev in vladnih služb v letu 2015, ki ju je vlada sprejela na svoji 34. redni seji 29. aprila
2015. Na podlagi predlogov predlagateljev je Generalni sekretariat Vlade RS pripravil predlog
sprememb normativnega delovnega programa 2015.
Predlog spremenjenega normativnega delovnega programa za leto 2015 tako obsega 517
predpisov (188 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 169 predpisov iz pristojnosti vlade in
160 ministrskih predpisov).
Vir: GSV

Vlada sprejela mnenje glede zahteve Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za
oceno ustavnosti socialne zakonodaje
Vlada RS je sprejela mnenje glede zahteve Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za
oceno ustavnosti petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. člena in prvega
odstavka 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter ustavnosti in zakonitosti
drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti
pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve
denarne socialne pomoči. Vlada je mnenje posredovala Državnemu zboru RS.
Vlada meni, da je ureditev ustrezna in ni v nasprotju z določbami Ustave RS. Iz splošnih
določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izhaja, da je osnovni namen in cilj tega
zakona poenostavitev sistema socialnih transferjev, odvisnih od materialnega položaja
posameznika oziroma družine, njegova večja preglednost in večja učinkovitost, enoten način
ugotavljanja materialnega položaja, enoten postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in
njihovega dodeljevanja pod pogojem, da oseba ni neutemeljeno opustila uveljavljanje pravice
do dohodkov, ki bi vplivali na socialno-ekonomski položaj osebe in njenih družinskih članov. V
zvezi s predlogom za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb zakona in pravilnika v
postopku dodelitve denarne socialne pomoči vlada meni, da utemeljeni razlogi za zadržanje
niso podani. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o ustavnem sodišču sme ustavno sodišče
do dokončne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega

izvrševanja lahko nastala težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče Republike
Slovenije odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, tehta med škodljivimi
posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami,
ki bi nastale, če se izpodbijane določbe predhodno ne bi izvrševale. Izpodbijane določbe
zakona in pravilnika v postopku dodelitve denarne socialne pomoči se izvajajo že več kot 3
leta. Če bi prišlo do zadržanja izvrševanja omenjenih izpodbijanih določb, bi to za Republiko
Slovenijo predstavljalo povečanje izplačanih javnih sredstev. Če bi se s končno odločitvijo
Ustavnega sodišča Republike Slovenije izkazalo, da zadržanje ni bilo utemeljeno, bi po
mnenju vlade prišlo do težko popravljivih posledic.
Vir: MDDSZ

Vlada izdala uredbo glede zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na
Slovenskem
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem.
Banka Slovenije je na podlagi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo
priložnostni kovanci, in v skladu z nalogami, določenimi v Pogodbi o opravljanju strokovnih in
tehničnih nalog v zvezi z izdajo tečajnih in priložnostnih kovancev, sklenjeni z Ministrstvom za
finance, objavila javni anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov spominskih kovancev,
ki bodo izdani ob navedenih dogodkih. Do konca natečaja 13. aprila 2015 je prispelo 42 idejnih
osnutkov za zbirateljske kovance ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem.
Strokovni pregled in oceno skladnosti idejnih osnutkov z natečajnimi pogoji je opravila
Strokovna žirija za pregled in oceno idejnih osnutkov priložnostnih kovancev. Pripravila je
pisno oceno prispelih idejnih osnutkov in predlagala Komisiji za izdajo priložnostnih kovancev
najustreznejše predloge idejnih osnutkov.
Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo
za finance, je na 99. seji 24. aprila 2015 na podlagi pisne ocene strokovne žirije in pregleda
prispelih idejnih osnutkov sprejela odločitev, da vladi predlaga, da se za izvedbeni projekt
izbere idejni osnutek avtorja Gregorja Ivanušiča.
Predlog Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih poleg videza
kovanca določa nekatere elemente zbirateljskih kovancev, in sicer nominalno vrednost
kovancev, količino izdaje, kovino, iz katere bodo izdelani, ter velikost in težo kovancev.
V skladu s tem uredba predvideva izdajo 1.000 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 EUR,
2.000 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 EUR in 114.500 dvokovinskih kovancev z
nominalno vrednostjo 3 EUR. Zlatniki tehtajo 7 gramov in imajo premer 24 milimetrov, srebrniki
in zbirateljski dvokovinski kovanci pa tehtajo 15 gramov ter imajo premer 32 milimetrov.
Vir: MF

Vlada določila videz spominskega kovanca ob 25. obletnici osamosvojitve Republike
Slovenije
Vlada RS je na današnji redni seji določila videz spominskega kovanca ob 25. obletnici
osamosvojitve Republike Slovenije.
Banka Slovenije je na podlagi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo
priložnostni kovanci, in v skladu z nalogami, določenimi v Pogodbi o opravljanju strokovnih in
tehničnih nalog v zvezi z izdajo tečajnih in priložnostnih kovancev, sklenjeni z Ministrstvom za
finance, objavila javni anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov spominskih kovancev,
ki bodo izdani ob navedenem dogodku. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 16/15 in na spletni strani Banke Slovenije. Neobvezno pisno povabilo je bilo

poslano udeležencem preteklih natečajev. Povabilo je bilo poslano tudi društvom ter srednjim
in visokim šolam s področja oblikovanja. Do zaključka natečaja, 13. aprila 2015 je prispelo 52
idejnih osnutkov za spominske kovance ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.
Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, imenovana s strani Banke Slovenije in Ministrstva
za finance, je na 99. seji, 24. 4. 2015, na podlagi pisne ocene strokovne žirije in pregleda
prispelih idejnih osnutkov, sprejela odločitev, da vlada predlaga, da se za izvedbeni projekt
izbere idejni osnutek avtorja Jerneja Kejžarja.
V letu 2012 je bila sprejeta Uredba Sveta (EU) št. 566/2012 z dne 18. junija 2012 o spremembi
Uredbe (ES) št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah evrokovancev, namenjenih
obtoku, v skladu s katero se morajo države članice obveščati o osnutkih motivov na novih
nacionalnih straneh spominskih kovancev in o predvidenem obsegu izdaje, preden se motivi
formalno odobrijo. Z uredbo je bilo na Svet EU preneseno pooblastila za odobritev motivov na
novih ali spremenjenih straneh tečajnih in spominskih kovancev.
Glede na to bo vlada s sklepom določila videz spominskega kovanca ob 25. obletnici
osamosvojitve Republike Slovenije z odložnim pogojem, kar pomeni, da njena odločitev stopi v
veljavo po pridobitvi soglasja Sveta EU o motivu na spominskem kovancu. S sklepom Vlada
RS Ministrstvu za finance naloži, da izvede potrebne postopke za pridobitev soglasja Sveta
EU. Videz spominskega kovanca bo nato Evropska komisija objavila v Uradnem listu EU.
Vir: MF

Vlada sprejela odziv na poročilo o napredku pri izvajanju priporočil skupine držav proti
korupciji - GRECO
Vlada RS sprejme odziv – poročilo o napredku pri izvajanju priporočil skupine držav proti
korupciji - GRECO iz Poročila o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v četrtem
krogu ocenjevanja, št. Greco RC-IV (2014) 2E, z dne 12. 12. 2014 in ga posreduje Komisiji za
preprečevanje korupcije za nadaljnje posredovanje skupini GRECO.
Skupina držav proti korupciji – GRECO je 12.12.2014 sprejela Poročilo o Republiki Sloveniji in
njenem izpolnjevanju priporočil v četrtem krogu ocenjevanja, ki vsebuje oceno ukrepov
slovenskih oblasti za uresničitev 19 priporočil iz četrtega kroga ocenjevanja za Slovenijo,
nanaša pa se na preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih. GRECO ugotavlja,
da je Republika Slovenija zadovoljivo ali delno zadovoljivo uresničila sedem od devetnajstih
priporočil iz Ocenjevalnega poročila za četrto ocenjevalno obdobje (sprejel GRECO dne 12.
12. 2014), pet od preostalih priporočil je delno izpolnjenih, dvanajst pa neizpolnjenih.
Kot je v odzivu podrobneje pojasnjeno, so bila priporočila GRECO iz četrtega kroga
ocenjevanja Republike Slovenije, ki se nanašajo na sodstvo in sodnike, v precejšnji meri
prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih
ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi. Navedena zakona sta
pričela veljati 28. marca letos.
Priporočila, ki se nanašajo na državno tožilstvo in državne tožilce, pa so bila prenesena v
slovenski pravni red z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, ki
je pričel veljati 4. aprila letos.
Z novelo Zakona o sodiščih je bila Sodnemu svetu dana pristojnost za sprejem Kodeksa
sodniške etike ter meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto in za kakovost dela sodnikov
za oceno sodniške službe. V skladu z ZS-L je Sodni svet pristojen tudi za podajo soglasja k
politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, ki jo sicer
sprejme predsednik Vrhovnega sodišča RS, ter spremljanje njenega izvajanja.
Prav tako je Sodni svet organ, ki imenuje člane Komisije za etiko in integriteto. Navedena
komisija bo v skladu z ZS-L pristojna za podajo načelnih pravnih mnenj v zvezi z ravnanji, ki
pomenijo kršitev Kodeksa sodniške etike ter izdajo priporočil in smernic glede sodniške etike in

integritete. V sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju bo skrbela za
usposabljanje sodnikov na področju sodniške etike in integritete. Merila za izbiro kandidatov za
sodniško mesto mora Sodni svet glede na prehodne določbe ZS-L sprejeti v šestih mesecih po
uveljavitvi zakona. Prav tako mora v šestih mesecih po uveljavitvi zakona sprejeti Kodeks
sodniške etike in ustanoviti Komisijo za etiko in integriteto. Predsednik Vrhovnega sodišča RS
pa mora politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč
sprejeti v enem letu po uveljavitvi zakona.
V skladu s priporočili GRECO so bila z novelo Zakona o sodniški službi spremenjena pravila
glede izvedbe postopka izbire kandidata za razpisano sodniško mesto. Izbira se bo tako
opravila v postopku, ki bo lahko imel več faz, tako da se bodo kandidati postopno izločali. Prav
tako je na zakonski ravni določena možnost izvedbe postopka ne le na podlagi pisne
dokumentacije, temveč tudi na podlagi opravljanja ustreznih preizkusov, med katere sodijo
tako preizkusi strokovnega znanja kot tudi drugih lastnosti, sposobnosti in veščin, ki so
potrebne za uspešno opravljanje sodniške službe. Od kandidatov se lahko zahteva, da
opravijo tudi psihološke preizkuse, ki omogočajo presojo, ali in v kakšni meri se sposobnosti
kandidata ujemajo z zahtevami sodniškega mesta. Kot selekcijska metoda je z ZSS-M
predvidena tudi možnost ustnega razgovora s kandidati, ki najbolje izpolnjujejo pogoje in
kriterije za razpisano sodniško mesto.
Skladno z novelo Zakona o državnem tožilstvu mora Državnotožilski svet v šestih mesecih po
uveljavitvi te zakonske spremembe sprejeti Kodeks državnotožilske etike, imenovati Komisijo
za etiko in integriteto ter uskladiti Poslovnik Državnotožilskega sveta z določbami zakona.
Državnotožilska organizacija sicer že ima Kodeks etike Društva državnih tožilcev Slovenije, ki
velja za večino državnih tožilcev (članov društva), vendar je Državnotožilski svet že intenzivno
pristopil k pripravi novega Kodeksa, ki bo veljal za vse državne tožilce, o njem pa morajo
predhodno razpravljati vsi državni tožilci.
V zvezi s pogoji za delo Komisije za preprečevanje korupcije, vlada pojasnjuje, da je nižanje
obsega proračunskih sredstev za delovanje in izvajanje pristojnosti KPK posledica izvajanja
vladne politike uravnoteženja javnih financ in zniževanja izdatkov vseh proračunskih
uporabnikov s ciljem zagotavljanja dolgoročne javnofinančne stabilnosti (zmanjševanja
javnofinančnega primanjkljaja). S strani vlade so bili že v letu 2014 zagotovljeni finančni pogoji
za kadrovsko okrepitev KPK z namenom zagotoviti lažje in učinkovitejše izvajanje njenih
zakonskih pristojnosti. KPK so se v skladu s sklepom Vlade RS, štev. 41012-9/2014/2 z dne 5.
2. 2014 z razporeditvijo proračunskih sredstev namenila dodatna sredstva v višini 69.000
evrov, za potrebe na področju investicij in materialnih sredstev, za nakup in nadgradnjo
informacijske podpore delovanju Supervizorja, interne analitične aplikacije Corruptio in za
vzpostavitev elektronske analitike načrtov integritete ter za dodatni zaposlitvi na Komisiji za
preprečevanje korupcije na področju nadzora in preventive.
Glede usposabljanja zaposlenih (v organih javne uprave in) v pravosodnih organih: V
»Strategiji razvoja javne uprave 2015 – 2020 (v nadaljnjem besedilu: Strategija) , sprejeti s
strani vlade v aprilu 2015, so predvidena dodatna usposabljanja zaposlenih v javni upravi, kar
vključuje tudi zaposlene v pravosodju, s poudarkom na dejavnostih, kjer gre za povečana
korupcijska tveganja. Poglavje, namenjeno povečanju aktivnosti na področju dodatnih
usposabljanj je tudi del Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje
korupcije – Ničelna toleranca do korupcije, ki ga je vlada sprejela 8. 1. 2015. Dodatna
usposabljanja zaposlenih v javni upravi, kar vključuje tudi zaposlene v pravosodju, s
poudarkom na dejavnostih, kjer gre za povečana korupcijska tveganja, so predvidena v obeh
navedenih dokumentih. V zvezi z oblikovanjem ustreznih programov in izvedbo usposabljanj
bo še naprej potekalo aktivno sodelovanje med Upravno akademijo Ministrstva za javno
upravo, Centrom za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje in Komisijo za
preprečevanje korupcije, dodatno pa tudi s sodelovanjem nevladnih organizacij. Izvedba
dodatnih usposabljanj je predvidena v finančnem obdobju 2014–2020.
Vir: MJU

Vlada sprejela odgovor v zvezi z varnostnimi težavami komunikacijskega omrežja
TETRA
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v
zvezi z varnostnimi težavami komunikacijskega omrežja TETRA in ga poslala Državnemu
zboru RS. Poslanec je namreč vladi zastavil vprašanje, kako, do kdaj in koliko bo stala
odprava zaznanih nepravilnosti, ki so se pokazale pri varovanju podatkov.
Slovenija je leta 2002 začela izgradnjo enotnega digitalnega radijskega omrežja po ETSI
standardu TETRA za vse državne organe. Projekt še ni dokončan, zgrajenega je okoli 65 %. V
12 letih je tehnologija napredovala, oprema iz leta 2003 pa je zastarela, zato proizvajalec ne
nudi več tehnične podpore za nekaj vitalnih delov omrežja. Zato je v letu 2015 nujno
investicijsko vzdrževanje sistema, kjer bodo zamenjani nekateri deli, s čimer bo podaljšana
življenjska doba sistema za največ 5 let. Vrednost vzdrževanja je 1,65 milijona evrov.
Po zaznanem vdoru v sistem TETRA jeseni 2014 se je izkazalo, da ima način vzpostavitve
omrežja po standardu ETSI, ki omogoča tako šifrirani kot nešifrirani način komuniciranja,
varnostno pomanjkljivost. Zato so v Policiji v sodelovanju s proizvajalcem infrastrukture preučili
tehnične možnosti preprečevanja nadaljnjih vdorov v sistem. V trenutni situaciji je bila edina
rešitev prekonfiguracija celotne opreme TETRA v način dela, ki podpira le šifrirane
komunikacije, ob čemer mora biti funkcionalnost šifriranja podprta tudi pri radijskih terminalih.
S prehodom v šifriran način dela je bil celoten sistem varnostno nadgrajen, s tem pa je bil v
omrežju dovoljen samo šifrirani način komuniciranja. Z varnostno nadgradnjo, ki ni zahtevala
finančnih sredstev, saj so bile vse naloge izvedene z lastno tehnično službo Policije, so bili
onemogočeni vdori v sistem in poslušanje komunikacij. Posledično pa bo z dvigom varnostnih
mehanizmov nedokončano omrežje onemogočalo komuniciranje na območjih, kjer je slaba
pokritost z radijskim signalom TETRA. V prejšnji konfiguraciji omrežja je bila namreč na mejnih
področjih radijskega pokrivanja možna tudi komunikacija z nešifriranim pogovorom, ki pa sedaj
ni več dovoljen.
Z obstoječim stanjem šifriranja pa varnost sistema TETRA še ne dosega končnega nivoja, ki
ga razvijajoča se tehnologija omogoča. Še vedno ostaja prioriteta dokončanje nacionalnega
projekta in hkrati dvig nivoja varnosti. Od modela in načina realizacije nacionalnega projekta so
odvisni tudi stroški izgradnje. Finančne izračune je sicer medresorska skupina pripravila,
vendar jih vlada še ni potrdila. Alternativa tej opciji pa je dokončanje izgradnje in nujne
nadgradnje s proračunom Republike Slovenije. Najnovejši izračuni za to opcijo se še
pripravljajo in bodo predloženi vladi v obravnavo.
Vir: MNZ

Vlada sprejela pobudo za spremembo sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH
Vlada RS je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o spremembah in dopolnitvah
Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in jo pošlje
v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora RS.
Od začetka izvajanja Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji sta minili že več kot dve leti, zato lahko upravičeno ugotovimo, da je nov
sistem, vzpostavljen na podlagi določb Sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno
spremenil način zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji ter v veliki meri
prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov. Nov, organiziran način posredovanja in
zaposlovanja delavcev je prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH
zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo
načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.
S predlogom sprememb in dopolnitev Sporazuma se odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so
se v dosedanjem izvajanju sporazuma pokazale v praksi in na katere so opozarjali tudi socialni
partnerji, in sicer:

•

•

•

na podlagi dosedanjih izkušenj pogodbenici ugotavljata, da slovenski delodajalci pri
zaposlovanju državljanov BIH v praksi zelo pogosto poimensko iščejo točno določene
delavce migrante, ki bi jih želeli zaposliti na podlagi preteklih izkušenj ali priporočil.
Zato, se predlaga sprememba, ki bo zaradi poenostavitve postopkov oglaševanja in
izbora morebitnih kandidatov delodajalcem neposredno omogočila poimensko
zaposlovanje vseh delavcev migrantov;
zaradi skrajšanja oziroma poenostavitve postopkov zaposlovanja državljanov BIH v
Sloveniji se predlaga tudi sprememba, ki bo omogočila takojšnjo zaposlitev državljana
BIH v Sloveniji samo na podlagi prijave pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v
BIH.
Do sedaj veljavna obvezna šestmesečna prekinitev zakonitega prebivanja bo v
prihodnje veljala samo v primerih, ko se bo moral delavec migrant prostovoljno vrniti v
državo izvora iz razloga prenehanja veljavnosti dovoljenja zaradi preteka časa, za
katerega je bilo le-to izdano.

Predlagane spremembe in dopolnitve Sporazuma so nadalje potrebne tudi zaradi načrtovanih
sprememb nacionalne zakonodaje na področju prebivanja in zaposlovanja, samozaposlovanja
ter dela tujcev, ki uvajajo enotni postopek izdaje dovoljenj za prebivanje in delo. Nacionalna
zakonodaja v ta namen ukinja dovoljenje za zaposlitev, predlagane spremembe in dopolnitve
Sporazuma pa bodo omogočile primerljivo pravno varnost delavcev migrantov oziroma
delodajalcev tudi po uveljavitvi nove nacionalne zakonodaje na navedenem področju.
Vir: MDDSZ

Donatorska konferenca za Južni Sudan
Vlada RS se je seznanila z informacijo o Donatorski konferenci za Južni Sudan, ki bo potekala
16. junija 2015 v Ženevi.
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) in
Pisarna OZN za koordinacijo humanitarnih zadev (UN OCHA) dne 16. junija 2015 v Ženevi
organizirata donatorsko konferenco za Južni Sudan, ki ji bosta sopredsedovala evropski
komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides in podsekretar OZN
za humanitarno pomoč in koordinator za nujno odzivanje Stephen O'Brien. Namen dogodka na
visoki ravni je ozaveščanje o humanitarni krizi v Južnem Sudanu, spodbujanje čimprejšnjih
političnih rešitev za reševanje konflikta ter najava humanitarnih prispevkov s strani držav
donatoric.
Južni Sudan se od pričetka nemirov decembra 2013 sooča s humanitarno krizo velikih
razsežnosti. Nemiri so privedli do več kot 1,5 milijona notranje razseljenih ljudi, preko 680.000
ljudi je prebežalo v sosednje države. Po oceni Pisarne Združenih narodov za koordinacijo
humanitarne pomoči (UN OCHA) bo pomoč v letošnjem letu potrebovalo preko 4,1 milijona
ljudi.
Skladno s humanitarnim pozivom za leto 2015 bi morala mednarodna donatorska skupnost za
učinkovito naslavljanje potreb v humanitarnih krizi nameniti vsaj 1,8 milijarde USD. Pomoč
Južnemu Sudanu že zagotavljajo številni donatorji, med drugim Evropska komisija preko 120
milijonov EUR ter države članice EU skupno skoraj 50 milijonov EUR.
Donatorske konference se bo predvidoma udeležil stalni predstavnik RS pri Uradu Združenih
narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi Vojislav Šuc in na konferenci za nujno
humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v Južnem Sudanu najavil prispevek Slovenije
Uradu visokega komisariata OZN za begunce (UNHCR) v višini 30.000 EUR.
Vir: MZZ

Vlada določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Slovenijo in Italijo
o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka
Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju.
Slovenija in Italija nameravata po reguliranju potoka Čubnica/Barbucina popraviti potek črte
državne meje v V. sektorju tako, da na podlagi Konvencije med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, podpisane 7. marca 2007 v Rimu,
skleneta sporazum, s katerim se potek črte državne meje na območju reguliranega potoka
Čubnica/Barbucina v V. sektorju popravi tako, da nova mejna črta poteka po sredini
reguliranega potoka.
Na podlagi 3. člena konvencije je v sporazumu določeno, da se potek črte državne meje na
območju reguliranega potoka Čubnica/Barbucina v V. sektorju – od mejnika 51/1 do mejnika
51/22 – popravi tako, da nova mejna črta poteka po sredini reguliranega potoka. Sporazum
določa tudi, da poznejše spremembe vodotoka reguliranega potoka Čubnica/Barbucina ne
bodo vplivale na potek črte državne meje.
Vir: MZZ

Vlada imenovala nove člane Medresorske delovne skupine za vračanje predmetov
kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo
Vlada RS je sprejela Akt o spremembi Akta o ustanovitvi in delovanju Medresorske delovne
skupine za vračanje predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo.
Razlogi za spremembo sestave Medresorske delovne skupine za vračanje predmetov kulturne
dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo so prenehanje funkcije zaradi odhoda na
drugo delovno mesto, nova imenovanja na funkcije oziroma neaktivnost nekaterih dosedanjih
članov medresorske skupine.
V Medresorski delovni skupini za vračanje predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva
iz Italije v Slovenijo so novoimenovani člani dr. Zdenka Bonin, Pokrajinski arhiv Koper, mag.
Bojan Cvelfar, Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS, dr. France M. Dolinar, predstavnik
Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, mag. Simona Drenik, Ministrstvo za zunanje zadeve, dr.
Barbara Jaki, Narodna galerija, dr. Matevž Košir, Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS, dr. Dragan
Matić, zunanji sodelavec medresorske delovne skupine, dr. Deborah Rogoznica, Pokrajinski
arhiv Koper in dr. Verena Vidrih Perko, Ministrstvo za kulturo.
Vir: MZZ

Vlada sprejela opredelitev RS v sodnem postopku pred Sodiščem EU za sprejem
predhodne odločbe v zadevi C-111/15 Občina Gorje
Vlada RS je sprejela opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem
Evropske unije za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-111/15 – Občina Gorje, ki jo je
Sodišče Evropske unije posredovalo Republiki Sloveniji 17. 4. 2015, s katero se daje
usmeritvena navodila za zastopanje Državnemu pravobranilstvu RS.
Upravno sodišče RS je v upravnem sporu tožeče stranke: Občina Gorje, zoper toženo stranko:
RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (AKTRP), v zvezi s tožbo zoper odločbo tožene stranke glede dodelitve nepovratnih
sredstev, s katero je AKTRP zavrnila zahtevek Občine Gorje za izplačilo sredstev v višini
128.200,52 EUR, ki so bila pred tem odobrena z odločbo AKTRP iz naslova ukrepa 322 –
Obnova in razvoj vasi v višini do 128.200,52 EUR, s sklepom sklenilo, da se Sodišču EU
predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi 71. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o

podpori za razvoj podeželja iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in postopek
prekinilo do odločitve Sodišča EU.
Upravno sodišče RS je Sodišču EU postavilo naslednji vprašanji:
1. Ali je treba Uredbo 1698/2005/ES, zlasti 3. točko 71. člena, po kateri se pravila o
upravičenosti izdatkov določijo na nacionalni ravni ob upoštevanju posebnih pogojev, ki so bili
v tej uredbi določeni za nekatere ukrepe za razvoj podeželja, razlagati tako, da nasprotuje
nacionalni ureditvi v določbi četrtega odstavka 79. člena Uredbe PRP in 3. točki VI. poglavja
Javnega razpisa, po kateri so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev (do dokončanja naložbe oziroma najkasneje do 30. 6.
2015)?
2. Ali je v primeru, da je odgovor na 1. vprašanje negativen, treba Uredbo 1698/2005/ES, zlasti
3. točko 71. člena razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi četrtega odstavka 56. člena
ZKme-1, po kateri se zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevo četrtega odstavka 79. člena Uredbe
PRP o upravičenih stroških naložbe, nastalih od datuma izdaje odločbe, zavrne v celoti?
Na zastavljeni vprašanji se podata naslednja odgovora:
1. Uredbo 1698/2005/ES, zlasti 3. točko 71. člena, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje
nacionalni ureditvi, po kateri so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev (do dokončanja naložbe oziroma najkasneje do 30. 6.
2015).
2. Uredbo 1698/2005/ES, zlasti 3. točko 71. člena, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje
nacionalni ureditvi, po kateri se zahtevek, ki je v nasprotju z nacionalnimi pravili o pogojih za
upravičenost do sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada sklada za razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: EKSRP) in nacionalnimi pravili o upravičenih stroških naložbe, zavrne v
celoti.
Vir: MKGP

Vlada sprejela predlog stališča Republike Slovenije o Strategiji za enotni digitalni trg za
Evropo
Vlada RS je sprejela predlog stališča RS k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za enotni
digitalni trg za Evropo in ga poslala v odločanje Državnemu zboru RS.
Slovenija pozdravlja in podpira strategijo za enotni digitalni trg za Evropo in meni, da naslavlja
vse ključne probleme, ki preprečujejo nastanek enotnega evropskega digitalnega trga oz. v
širših okvirih evropskega digitalnega prostora. Slovenija bo predlagala, da Evropska komisija
in države članice razmislijo o sprejemu politične izjave, s katero bi na začetku izvajanja
strategije potrdili zavezo in resen namen za vzpostavitev enotnega digitalnega trga. Hkrati
posebej opozarja na zahtevnost zadanih nalog, predvsem pri načrtovani harmonizaciji
relevantne zakonodaje. Pri pripravi ukrepov, ki bodo izhajali iz strategije, se Republika
Slovenija zavzema za postopnost in za ustrezno vključevanje ter koordinacijo deležnikov. Na
osnovi strategije bi morala Evropska komisija pripraviti dolgoročen konsistenten akcijski načrt
ukrepov in projektov, z jasno organizacijo, vodenjem in izvedbeno podporo.
Slovenija izpostavlja pomen ohranitve odprtega nevtralnega interneta za inovativnost, razvoj
podjetništva in digitalne družbe ter za delovanje enotnega digitalnega trga, zato se zavzema
za močno in jasno zaščito nevtralnosti interneta.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Suzane Lep Šimenko v zvezi s
tožbo Evropske Komisije zoper Slovenijo
Vlada RS je v svojem odgovoru v zvezi s tožbo Evropska komisije zoper Slovenij pred
Sodiščem EU, ker v nacionalno zakonodajo ni bila prenesena zakonodaja EU s področja
recikliranja odpadne električne in elektronske opreme pojasnuje, da Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) aktivno nadaljuje z delom, da bo predpis sprejet v najkrajšem možnem času,
kar je bilo Evropski komisiji že sporočeno. Vlada nadaljnjih postopkov s strani Evropske
komisije ne pričakuje, ampak ustavitev teh postopkov po sprejemu predpisa.
Aktivnosti za prenos Direktive 2012/19/EU v pravni red RS je MOP začel takoj po uveljavitvi
direktive. Vlada je v normativnem programu dela za leto 2013 predvidela pripravo uredbe in
njen sprejem decembra 2013. Pri ciljih priprave uredbe pa MOP ni zasledoval le cilja
zagotovitve prenosa direktive, ampak tudi ureditev in uveljavitev pravnega in institucionalnega
okvira načela razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) v pravni okvir Republike Slovenije in
poenotenje z obstoječimi predpisi, ki za ravnanje z odpadki uveljavljajo načelo ROP.
Pomanjkljivosti pravnega okvira sistema ravnanja z odpadki in vključitve načela ROP v ta okvir
ter neustrezen institucionalni okvir za delovanje tega načela, so namreč eden od razlogov za
težave pri izvajanju posameznih predpisov, kjer je to načelo uveljavljeno (npr. pri odpadni
embalaži).
MOP je odpravo obstoječih pomanjkljivosti načrtoval s sistemskimi rešitvami, ki bi bile kasneje
uporabljene pri vseh predpisih, ki uveljavljajo ROP, tudi pri navedeni uredbi. Zaradi zahtevnosti
in kompleksnosti priprave rešitev je bila konec leta 2013 sprejeta odločitev o prestavitvi
sprejetja uredbe v drugo polovico leta 2014. Kasneje se je izkazalo, da so za uvedbo
določenih sistemskih rešitev nujne spremembe zakonskih podlag, njihova priprava in
uveljavitev pa časovno zelo zahtevna.
Vir: MOP

Mag. Margareta Guček Zakošek imenovana za državno sekretarko na MGRT
Vlada RS je danes na redni seji s 1. julijem 2015 imenovala mag. Margareto Guček Zakošek
za državno sekretarko v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mag. Margareta Guček Zakošek je delovne izkušnje pridobivala kot mlada raziskovalka
Slovenske Znanstvene Fondacije, strokovna sodelavka, marketing koordinator, vodja prodaje
in vodja blagovnih znamk Endokrinologija za Slovenijo v Eli Lily &Co., kot regionalni produktni
vodja za trge bivše Jugoslavije in vodja regionalnega tržnega tima za skupine kategorij za trge
bivše Jugoslavije v Bayer, d. o. o., kot višja predavateljica za področje Poslovne ekonomije na
FKPV Celje, kot vodja poslovnega razvoja v Medexu, d. d., kot specialna raziskovalka in vodja
projekta v Entrapherm, d. o. o., ter od avgusta 2014 kot poslanka v DZ RS.
Vir: MGRT

Razrešitev in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega
zavoda Bolnišnice Topolšica
Vlada RS je na današnji seji razglasila in imenovala predstavnike ustanovitelja v svet javnega
zdravstvenega zavoda (JZZ) Bolnišnice Topolšica.
S Sklepom o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v JZZ je določeno, da svet zavoda
sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 4 člani predstavnikov ustanovitelja. Ministrstvo za
zdravje je Vladi Republike Slovenije (RS) predlagalo, da se v svet javnega zdravstvenega
zavoda Bolnišnice Topolšica namesto dosedanjih članov sveta zavoda, in sicer: Dušanke
Petrič, Marijane Kašnik, Helene Imperl, Margarete Seher Zupančič do izteka mandata
imenujejo novi člani: Jernej Verčkovnik, Hedvika Stanič Igličar, Aleš Ivković, Marta Smodiš.

Kandidati morajo v skladu s Protokolom imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in znanja
oziroma izkušnje iz področij poznavanja pristojnosti in vloge sveta ter organiziranosti JZZ,
poznavanja poslovanja dela JZZ ter poznavanja zdravstvenega sistema in zdravstvene
zakonodaje.
Ministrstvo za zdravje je na podlagi Protokola 7. aprila 2015 objavilo javni poziv za izbiro
kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je RS za Bolnišnico
Topolšica, Splošno Bolnišnico Brežice ter Psihiatrično bolnišnico Idrija. Komisija, ki jo je
imenovala ministrica za zdravje, je na podlagi meril Protokola ovrednotila prispele vloge in
sestavila listo primernih kandidatov. Prav tako se v skladu s Protokolom minister odloči,
katerega kandidata z liste primernih kandidatov bo predlagal v imenovanje Vladi RS.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na podlagi liste primernih kandidatov vladi v
imenovanje predlagala zgoraj imenovane kandidate.
Vir: MZ

Razrešitev in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega
zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija
Vlada RS je na današnji seji razglasila in imenovala predstavnike ustanovitelja v svet javnega
zdravstvenega zavoda (JZZ) Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Z Odlokom o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v JZZ je določeno, da svet zavoda
sestavlja poleg ostalih predstavnikov tudi 4 člani predstavnikov ustanovitelja. Ministrstvo za
zdravje vladi predlaga, da se v svet JZZ Psihiatrične bolnišnice Idrija namesto dosedanjih
članov sveta zavoda Francija Jereba ter Nevenke Dolores do izteka mandata sveta zavoda
imenujeta Milena Novak in Nada Zajec.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je izdala Protokol o izbiri kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov z dne 16. 1. 2015 (Protokol), ki določa
postopek izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je
RS in usposabljanje oziroma preverjanje njihovega znanja.
Kandidati morajo v skladu s Protokolom imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in znanja
oziroma izkušnje iz področij poznavanja pristojnosti in vloge sveta ter organiziranosti JZZ,
poznavanja poslovanja dela JZZ (program dela, finančni načrt, letno poročilo, financiranje,
finančno in kadrovsko poslovanje JZZ, investicijska vlaganja, ravnanje s stvarnim
premoženjem JZZ, ipd.) ter poznavanja zdravstvenega sistema in zdravstvene zakonodaje.
V skladu s Protokolom minister za zdravje predlaga Vladi RS imenovanje predstavnikov
ustanovitelja, izbranih v skladu s Protokolom, najpozneje v 12 mesecih od uveljavitve
Protokola.
Ministrstvo za zdravje je na podlagi Protokola 7. aprila 2015 objavilo javni poziv za izbiro
kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je RS za Bolnišnico
Topolšica, Splošno Bolnišnico Brežice ter Psihiatrično bolnišnico Idrija. Komisija, ki jo je
imenovala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, je na podlagi meril iz Protokola
ovrednotila prispele vloge in sestavila listo primernih kandidatov. Pravtako v skladu s
Protokolom minister odloči, katerega kandidata z liste primernih kandidatov bo predlagal v
imenovanje Vladi RS.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na podlagi liste primernih kandidatov Vladi RS v
imenovanje predlagala zgoraj navedena kandidata.
Vir: MZ

Imenovanje novih članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za
ekonomska raziskovanja
Vlada RS je sprejela sklep o imenovanju novih članov Upravnega odbora javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za ekonomska raziskovanja (UO IER), za mandatno obdobje
štirih let. V Upravni odbor se imenuje Petra Žagar, na predlog Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Lejla Fajić, na predlog Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.
Vlada je imenovala novi članici UO IER zaradi poteka mandata dosedanjemu UO IER.
Upravni odbor IER ima pet članov, od katerih dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega
člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog
Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala predstavnike v svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije
Vlada RS je kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije
za mandatno dobo štirih let imenovala naslednje člane:
• Štefana Pregleja, predstavnika Ministrstva za finance,
• mag. Julijano Lebez Lozej, predstavnico Ministrstva za okolje in prostor,
• Danico Cerar, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• Jošta Jakšo, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• mag. Janeza Zafrana, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
• mag. Katarino Hočevar, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Od skupaj šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih
imenuje vlada, imenuje enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, enega
predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, enega predstavnika ministrstva,
pristojnega za izobraževanje in znanost, ter tri predstavnike ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo in gozdarstvo.
Sedanjim članom sveta javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije bo z dnem 2. 7. 2015
prenehal mandat.
Vir: MKGP

Marko Drofenik, novi član NS Javnega sklada RS za podjetništvo
Vlada RS je danes na redni seji z današnjim dnem za člana Nadzornega sveta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja, imenovala Marka Drofenika kot predstavnika ministrstva, pristojnega za
gospodarstvo.
Članici nadzornega sveta sklada mag. Alenki Marovt je mandat potekel 10. 4. 2015, zato je
bilo potrebno imenovanje novega člana, saj mora biti nadzorni svet operativen.
Vir: MGRT

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi
Zaradi izraženega interesa registriranih verskih skupnosti, in še posebej interesa večinske
verske skupnosti (Katoliške Cerkve) po dodatni institucionalizirani obliki/možnosti dialoga z

vlado, je vlada na današnji 41. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Sveta Vlade RS za dialog
o verski svobodi.
Svet je v skladu z določbo 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije namenjen
vzpostavitvi vladnega dialoga z organizacijami civilne družbe – registriranimi verskimi
skupnostmi na področju verske svobode.
Osnovno poslanstvo Sveta bo zagotovitev posebne institucionalizirane oblike trajnega
sodelovanja, s katero se na področju verske svobode zagotavlja tudi odprtost in
transparentnost dialoga med Vlado Republike Slovenije kot organom izvršilne oblasti in
najvišjim organom državne uprave ter verskimi skupnostmi kot delom civilne družbe na
področju verske svobode.
Hkrati s tem bo vlada ukinila Komisijo za dialog Vlade Republike Slovenije z verskimi
skupnostmi, ki je bila ustanovljena kot delovna skupina vlade, vendar njen cilj ni zagotavljanje
dialoga s civilno družbo, pač pa izpolnitev nalog, ki jih vlada naloži več ministrstvom in vladnim
službam.
Vir: MNZ

Odprava odločbe po nadzorstveni pravici
Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo po nadzorstveni pravici, s katero je odpravila
Dopolnilno odločbo Ministrstva za promet z dne 22. 9. 2010.
Ministrstvo za promet je 26. 2. 2009 izdalo odločbo v upravni zadevi »Pregled obstoječega
nivojskega prehoda ceste LK 285620 preko regionalne železniške proge št. 70 JeseniceSežana, v km 87+362,26 (Solkan1) in nivojskega prehoda ceste LK 285850 preko iste
železniške proge, v km 87+509,52 (Solkan 2)«, s katero se ukine nivojski prehod po ureditvi
nadomestne dovozne ceste.
Ministrstvo za promet je na podlagi mnenja komisije za nivojske izdalo dopolnilno odločbo, kjer
je določilo, da se nivojski prehod Solkan 2 brezpogojno ukine, ker imajo občani urejen dostop
do svojih parcel preko obrtne cone v Solkanu in je ta prehod nevaren ter nepregleden.
Na podlagi sodbe upravnega sodišča je vlada v ponovnem postopku odpravila dopolnilno
odločbo po nadzorstveni pravici, ker se dejansko stanje ni spremenilo.
Vir: MzI

