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112. redna seja Vlade RS
Vlada ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc pooblastila za podpis sporazuma o začasni
prekinitvi stavkovnih aktivnosti
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se je seznanila s parafiranim Sporazumom o
začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v zvezi s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov in
z obrazložitvijo posameznih dogovorov glede realizacije stavkovnih zahtev v parafiranem
Sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti in pooblastila ministrico za zdravje
Milojko Kolar Celarc, za podpis Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.
Dne 21. 11. 2016 sta vladna in sindikalna pogajalska skupina dosegli dogovor o vsebini
Sporazuma za začasno prekinitev stavkovnih aktivnosti, posledica katerega je bila prekinitev
stavkovnih aktivnosti za obdobje dveh mesecev, od dneva podpisa sporazuma. Dne 21. 11.
2016 je Glavni stavkovni odbor Fides sprejel sklep, da se stavkovne aktivnosti po sklepu o
začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov v času od 22. 11. 2016 od 7:00 do 23. 01.
2017 do 07:00 ne izvajajo. Posledica dogovora je torej bila, da ni prišlo do napovedane
zaostritve stavke in da je Glavni stavkovni odbor FIDES začasno prekinil stavko.
Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, in vodja sindikalne
pogajalske skupine, Konrad Kuštrin, sta dne 22. 11. 2016 Sporazum o začasni prekinitvi
stavkovnih aktivnosti tudi parafirala.
Dne 24. 11. 2016 je ministrica za zdravje seznanila vlado z vsebino parafiranega Sporazuma o
začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v zvezi s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov.
Vlada je v tej zvezi ministrici za zdravje s sklepom z dne 24. 11. 2016 naložila, da z vladno
pogajalsko skupino v najkrajšem možnem času za obravnavo na naslednji redni seji vlade
predloži natančnejša pojasnila k posameznim členom parafiranega Sporazuma o začasni
prekinitvi stavkovnih aktivnosti zdravnikov in zobozdravnikov, vključno s finančnimi
posledicami.
Iz gradiva tudi izhaja, da je vladna pogajalska skupina delovala v okviru podeljenih pooblastil.
Vir: MZ

Vlada sprejela nov tobačni zakon, ki ureja dodatne ukrepe za zmanjševanje kajenja
Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov ter ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po rednem
postopku.
Cilji predlaganih ukrepov so preprečevati začetek in nadaljevanje kajenja med mladostniki in
mladimi odraslimi, spodbujati opuščanje kajenja, zmanjševati izpostavljenost tobačnemu dimu
med mladoletnimi ter posledično zmanjšati obolevnost in (prezgodnjo) umrljivost in stroške
zaradi rabe tobaka.
Vlada je zato, da bi sledila tem ciljem, sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za zdravje
namenila dodatna proračunska sredstva (v letu 2017 z prerazporeditvami in v letu 2018 pri
pripravi sprememb proračuna) v višini najmanj 4 milijone evrov letno. Vlada je Ministrstvo za
zdravje zadolžila, da skupaj z ZZZS do 31. 12. 2016 oblikuje nabor ukrepov in načrt njihove
izvedbe za povečanje učinkovitosti porabe sredstev zdravstvene blagajne, predvsem na
področju izdatkov za zdravila ter sistemske ureditve boleznin, vključno z okrepljenim
nadzorom.
Ministrstvu za finance je vlada naložila, da najkasneje do 31. 1. 2017 pripravi spremembo
Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine na cigarete na način,
da se poviša trošarina na cigarete za 5 EUR na 1000 kosov.
Predlog ZOUPTI v našo zakonodajo prenaša določbe Direktive 2014/40/EU in uvaja druge
novosti na področju:
– najvišjih vrednosti emisij ter poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov;
– prepovedi značilnih arom in določenih dodatkov v tobačnih izdelkih;
– označevanja in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili in
uvedbo enotne embalaže;
– sledljivosti in varnostnih elementov, ki se uporabljajo za tobačne izdelke;
– tobaka za oralno uporabo, novih tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in zeliščnih
izdelkov za kajenje ter njihovega dajanja na trg;
– oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov;
– regulacije prodaje in omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno
z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov;
– prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh
zaprtih javnih in delovnih prostorih.
Vir: MZ

Opolnomočenje Sodnega sveta pri zagotavljanju večje kakovosti sodstva
Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o Sodnem svetu (ZSodS).
Sodni svet je od osamosvojitve dalje doživel kar nekaj širitev svojih pristojnosti, ki jih tokratni
predlog povsem novega zakona pregledno in jasno ureja na enem mestu. Predlog sledi
priporočilom vseh ključnih mednarodnih institucij, kot sta Evropska mreža sodnih svetov in
Posvetovalni svet evropskih sodnikov pri Svetu Evrope, ki zagovarjajo varovanje neodvisnosti
sodnikov posameznikov in sodstva ter hkrati spodbujajo odgovornost, učinkovitost in kakovost
sodstva.

Zaupanje javnosti v sodstvo stoji in pade na sposobnosti ali pa nesposobnosti vseh treh vej
oblasti, da vsaka v okviru svojih ustavno opredeljenih pristojnosti storijo vse potrebno za
zagotovitev večje kakovosti sodstva in, kjer je to potrebno, ugotavljanje odgovornosti in
sankcioniranje napak.
Sodni svet ima necehovsko sestavo, v kateri, poleg predstavnikov sodstva, sodelujejo tudi
univerzitetni profesorji prava, odvetniki in drugi pravniki. Ravno zato Vlada Republike Slovenije
predlaga naslednje rešitve:
– disciplinsko sankcioniranje sodnikov se umakne s sodišč in v pristojnost Sodnega sveta;
– Sodni svet pridobi dostop do vseh dokumentov, potrebnih za opravljanje poslanstva
Sodnega sveta, vključno z varovanimi podatki;
– Sodni svet z možnostjo podaje predhodnega mnenja postane pomemben sogovornik
pri spremembah organizacijske mreže sodišč prve stopnje;
Sodni
svet na pobudo predsednika Vrhovnega sodišča ali ministra za pravosodje
–
obravnava pomembne zadeve sodne ali pravosodne uprave, vključno s predlogi
proračuna za sodstvo ter načelnimi stališči o razmerah v sodstvu;
določnejša
ureditev razmerij med Sodnim svetom, Ministrstvom za pravosodje ter
–
Vrhovnim sodiščem;
– določitev nezdružljivosti opravljanja funkcije člana Sodnega sveta z drugimi funkcijami;
– določitev zakonskih razlogov za prenehanje članstva v Sodnem svetu;
– preglednejša in jasnejša ureditev vseh postopkov, ki jih lahko vodi Sodni svet;
– Sodni svet postane samostojen načrtovalec lastnega proračuna.
Predlog novega zakona, skupaj z drugimi spremembami, zlasti s predlogom novega Sodnega
reda, pomeni korak k večji odgovornosti in transparentnosti sodstva. Oboje je namreč
pomemben element zaupanja javnosti v slovensko sodstvo in pravosodje.
Vir: MP

Lažje in cenejše overjanje javnih listin v mednarodnem prometu
Vlada je sprejela besedilo Predloga Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP1).
Potrjene zakonske rešitve odgovarjajo na številne težave, s katerimi se stranke, pa naj si bodo
to slovenske državljanke in državljani ali pa tujci, soočajo pri overitvi javnih listin.
Vlada je namreč mnenja, da stranke niso dolžne raziskovati, kje ima notar ali notarski pomočnik
deponiran svoj podpis, odtis pečata oziroma žiga ali priglašeno kvalificirano digitalno potrdilo.
Zato jih bo po predlogu zakona sleherni notar in notarski pomočnik dolžan deponirati pri
pristojnem okrožnem sodišču ter pri ministrstvu za pravosodje. To pomeni, da bo stranka lahko
potrdila verodostojnost njihovih podpisov bodisi na sodišču bodisi na Ministrstvu za
pravosodje.
Vlada nadalje meni, da je trenutna ureditev, po kateri mora pooblaščenec poleg listine, ki jo
želi overiti, predložiti tudi pisno pooblastilo stranke, preveč birokratska, zamudna in
nepotrebna. Zato Vlada Republike Slovenije s predlogom zakona vzpostavlja povsem
zdravorazumsko in življenjsko domnevo, da ima pooblaščenec, ki s takšno listino sploh
razpolaga, za njeno overitev tudi dejansko pooblastilo stranke, v katere korist zahteva overitev.

Vlada s predlogom zakona ureja vrzel pri overjanju listin, ki so bile izvorno izdane v elektronski
obliki. Elektronski podpis je namreč smiselno overiti le elektronsko, njegovo verodostojnost pa
veljavno potrditi v elektronski obliki.
Vse predlagane rešitve so tako usmerjene v pohitritev in pocenitev postopka overitve javnih
listin tako za same stranke, kot tudi za davkoplačevalce.
Vir: MP

Hitreje do pravice
Vlada je sprejela besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem
postopku (ZPP–E).
Novela Zakona o pravdnem postopku je del projekta »Hitreje do pravice«, s katerim želi Vlada
Republike Slovenije posodobiti procesno zakonodajo in vanjo vtkati mehanizme, ki jih za
pohitritev postopkov in enotnejšo sodno prakso poznajo druge evropske države.
Pravila pravdnega postopka krojijo večino sodnih postopkov, isto velja za njegove napake.
Pravosodno ministrstvo je aprila 2016 izvedlo obsežno anketo med sodniki, odvetniki in
pravobranilci, ki ta pravila (in z njimi napake) vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu.
Številčno presenetljiv dober odziv je opozoril, da Slovenija trpi za:
– razveljavitvijo sodb s strani višjih sodišč in vrnitvijo zadeve v novo sojenje na prvo
stopnjo,
– neenotno sodno prakso;
– pozno vložene vloge strank, zaradi česar je treba preložiti naroke;
– neskrbno vodenje postopka s strani sodnikov;
– težavami pri vročanju in
– nagrajevanjem odvetnikov za kopičenje vlog in narokov.
Vlada je k reševanju problematike pristopila s predlogom novele Zakona o pravdnem postopku,
ki pospešuje sojenje v primerih civilnih in gospodarskih sporov. Ključni predlogi novele so:
– večja odgovornost vseh strank postopka, vključno s sodnikom, za dobro pripravljenost
na naroke, kar pomeni izboljšavo kakovosti odločanja;
– sankcioniranje zavlačevanja postopkov;
– razbremenitev sodnika vseh opravil, ki niso vezana na samo sojenje;
– uvedba programa vodenja postopka, ki ga sprejme predsednik senata na
pripravljalnem naroku ob sodelovanju s strankami, s čimer se že v začetni fazi začrta
smer pravdnega postopka;
– zamejitev začaranega kroga vračanja v ponovno sojenje z uvedbo pravnega varstva v
obliki pritožbe na Vrhovno sodišče v primeru morebitne neupravičene razveljavitve
sodbe;
– uvedba instituta izdaje svetovalnih mnenj Vrhovnega sodišča na predlog
prvostopenjskega sodišča;
uvedba
možnosti podaje ločenih mnenj vrhovnih sodnikov, javne obravnave na
–
Vrhovnem sodišču ter javne razglasitve odločb Vrhovnega sodišča po vzoru prakse
Ustavnega sodišča.
Vir: MP

Vlada sprejela uredbi in več sklepov s področja cestnin
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in Uredbo o določitvi
faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500
kg, sprejela je tudi sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg in podala soglasje k splošnemu aktu o cestninjenju in k ceniku cestnine za
uporabo cestninskih cest
Gre za paket medsebojno povezanih pravnih aktov, katerih izdaja je potrebna zaradi
sprememb na področju cenovne politike cestninjenja tovornih vozil. Dejstvo je, da se višina
cestnine ni spreminjala že vse od leta 2013, zato se je potrebno s spremembo cenovne politike
prilagoditi spremembam v strukturi voznega parka tovornih vozil, ki kljub povečanemu
prometu na avtocestah zmanjšujejo prihodke družbe DARS. S predlaganimi ukrepi se povečuje
stabilnost in višina prihodkov družbe DARS oz. zagotavlja finančno vzdržen poslovni model. Pri
spremembi cenovne politike se je upoštevalo obstoječo strukturo vozil in ekološki vidik (vozila,
ki bolj onesnažujejo, plačajo več). Družba DARS d. d. mora namreč s svojimi prihodki dnevno
poravnavati zapadle finančne obveznosti in se razdolževati. Družba DARS d. d. je v obdobju, ko
bodo letne obveznosti iz naslova odplačila dolga pričele pomembneje naraščati in s tem
porabljati bistveni del denarnega toka iz poslovanja.
Ocenjuje se, da bo DARS v letu 2017 z dvigom osnovne cene na km in zmanjšanjem obstoječih
prilagoditvenih faktorjev za EURO emisijske razrede, ob upoštevanju odliva vozil v čistejše
EURO emisijske razrede, realiziral do 44 milijonov evrov dodatnih prihodkov iz naslova
cestninjenja tovornih vozil.
S spremembo cenovne politike cestninjenja tovornih vozil je povezana tudi izdaja Uredbe o
cestninskih cestah in cestnini, ki je z uveljavitvijo Zakona o cestninjenju prenehala veljati. Z
novelo uredbe se ohranjajo rešitve cestninjenja tovornih in osebnih vozil. Ob upoštevanju
izkušenj iz prakse so pa na posameznih mestih določbe zapisane jasneje oziroma določneje s
ciljem večje jasnosti in določnosti predpisa. S predmetno uredbo se v primerjavi s sedanjo
ureditvijo razširja možnost preusmeritve prometa na cestninsko cesto zaradi obvoza. Poleg že
sedaj uveljavljenih primerov bo mogoče v bodoče promet s soglasjem upravljavca cestninskih
cest preusmeriti z vzporedne ceste na cestninsko cesto tudi v primeru, ko bo upravljavec
vzporedne ceste na le-tej omejil promet motornih vozil zaradi doseganja ciljev, ki so
opredeljeni v državnih razvojnih aktih (npr. strategijah, programih, resolucijah, protokolih,
prostorskih aktih). Promet se bo lahko v tem primeru preusmeril z necestninske vzporedne
ceste na cestninsko cesto, če (prvič) preusmeritev na drugo necestninsko vzporedno cesto ni
mogoča ali (drugič) če je preusmeritev na drugo vzporedno necestninsko cesto sicer mogoča,
vendar le-ta iz upravičenih razlogov ne more sprejeti dodatnega prometa (npr. iz razloga
poslabšanja prometne varnosti, slabše pretočnosti prometa ali poslabšanja pogojev bivanja
prebivalstva ob tej vzporedni cesti). Vse razloge (tako razloge za omejitev prometa na
vzporedni cesti iz naslova doseganja ciljev, opredeljenih v nacionalnih strateških razvojnih
dokumentih, kot tudi že omenjene upravičene razloge), ki upravičujejo preusmeritev na
cestninsko cesto mora v vlogi za izdajo soglasja izkazati upravljavec ceste, s katere se
preusmerja promet. Če razlogi ne izkazujejo potrebe po preusmeritvi prometa na cestninsko
cesto, upravljavec cestninskih cest izdajo soglasja zavrne. Če je soglasje izdano, uporabnikom
na odseku cestninske ceste, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete. Odsek cestninske
ceste, ki velja kot obvoz, mora upravljavec cestninskih cest iz razloga transparentnosti in
obveščenosti uporabnikov, objaviti na svoji spletni strani.
Vir: MzI

Vlada sprejela Strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje
Vlada je v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 sprejela Strategijo
razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje, ki jo je pripravilo ministrstvo za kulturo.
Cilj strategije je zagotoviti dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje v okviru
kurikuluma in učnih načrtov ter v okviru kulturnih ustanov, pri čemer strategija izhaja iz
specifičnosti filmskega in avdiovizualnega področja. Posebej opredeljuje filmsko vzgojo in v
okviru tega formalne in neformalne oblike vzgoje.
Filmska vzgoja v okviru izvajanja kulturnih programov in projektov izhaja iz že uveljavljenih
praks. Priporočila so oblikovana v smeri večletnih razpisov, večje dostopnosti in usposabljanja
izvajalcev, pri tem pa se upošteva povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajalcev
filmsko-vzgojnih programov in projektov.
Nosilci so ministrstvo za kulturo, ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Zavod RS za
šolstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi, javni zavodi s področja filmske in avdiovizualne
dejavnosti, zlasti kajpak Slovenski filmski center in izvajalci filmsko-vzgojnih programov.
Vir: MK

Vlada o besedilu ugovora na Predlog revizijskega poročila o smotrnosti ravnanja z
nepremičninami
Vlada je določila besedilo »Ugovora Vlade Republike Slovenije na Predlog revizijskega poročila
o smotrnosti ravnanja z nepremičninami št. 320-10/2015/68 z dne 23.11.2016« in ga
posreduje Računskemu sodišču Republike Slovenije.
V delu, ki se nanaša na »Načrtovanje ravnanja z nepremičninami«, želimo pojasniti, da je
Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem iz junija 2009 prvi strateški akt Vlade
Republike Slovenije, ki je določil usmeritve, ki jih je vlada kot organizacijske usmeritve podala
upravljavcem nepremičnega premoženja vlade pri ravnanju z nepremičnim premoženjem. Kot
prvi strateški akt, ki velja še danes, res ni predvidel končnega obdobja veljavnosti, vendar vpliva
na poslovanje upravljavcev.
Prav z namenom obvladovanja prehoda na centraliziran način ravnanja je Ministrstvo za javno
upravo pristopilo k pripravi zagonskega elaborata, ki vodji projekta, nosilcem posameznih faz in
nalog projekta ter ne nazadnje tudi naročniku projekta v vsakem trenutku omogoča ne le
spremljanje stanja izvedbe načrtovanih faz in nalog, s čimer zagotavljamo transparentnost
izvedbe projekta, temveč po drugi strani služi kot učinkovito orodje načrtovanja bodočih nalog
na projektu tako s časovnega kot tudi z organizacijskega in vsebinskega vidika.
Na predlog Ministrstva za javno upravo je Vlada Republike Slovenije projekt Centralizacija
ravnanja z nepremičnim premoženjem uvrstila na seznam projektov, ki se vodijo po postopku,
ki velja za vladne strateške razvojne projekte, ustanovljen je bil Projektni svet za izvedbo
projekta centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo vodja Vladne
projektne pisarne, državni sekretar nosilnega ministrstva ter državni sekretarji vseh sodelujočih
ministrstev, namen projektnega sveta pa je ravno reševanje problemov v primeru zastojev na
projektu;

Z namenom, da bo na Ministrstvo za javno upravo prerazporejeno zadostno število javnih
uslužbencev, ki so naloge na vsebinskem področju predhodno opravljali v organih državne
uprave, katerih nepremičnine so predmet centralizacije, je Ministrstvo za javno upravo vnaprej
pripravilo kriterije, na podlagi katerih je bilo določeno število potrebnih prerazporeditev.
Slednje je bilo tako določeno na podlagi števila nepremičnin, ki jih na Ministrstvo za javno
upravo »prenaša« posamezni organ, na podlagi števila pogodbenih razmerij, v katera vstopa
Ministrstvo za javno upravo, na podlagi prenesenih sredstev za namen ravnanja z nepremičnim
premoženjem, ki je predmet centralizacije, na podlagi odprtih sodnih, predsodnih, upravnih in
drugih izvršilnih postopkov, katerih reševanje prevzema Ministrstvo za javno upravo ter na
podlagi napovedanih potrebnih investicij v obstoječi fond posameznega organa.
Ministrstvo za javno upravo glede navedbe Računskega sodišča Republike Slovenije, da
centralizacija predstavlja pomembno neobvladano tveganje glede na razmeroma slabo
kakovost evidenc, pojasnjujemo, da smo ravno ob izvedbi vsake posamezne faze skupaj z
organi, katerih nepremičnine so predmet centralizacije, intenzivno izvajali vse potrebne
ukrepe, da smo v Centralni evidenci nepremičnin kot tudi v evidencah nepremičnin v
pristojnosti GURS in ne nazadnje tudi v evidenci osnovnih sredstev uredili podatke o
nepremičninah, ki so predmet centralizacije. Podatki o nepremičninah, ki so predmet
centralizacije, so v delu projekta, ki je že realiziran, v večjem delu urejeni, v zvezi z
nepremičninami, kjer podatki niso dokončno urejeni, pa je razlog v tem, da so v teku sodni ali
upravni postopki, v katerih Ministrstvo za javno upravo aktivno sodeluje.
Glede internega trga nepremičnin bo nova aplikacija Centralne evidence nepremičnin v okviru
informacijske rešitve omogočala obdelavo podatkov o nepremičninah v lasti države, pripravo
statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter merjenje in
spremljanje učinkov programov in investicij, povezanih z nepremičninami v lasti države. Ažurno
vodenje podatkov bo omogočalo tako imenovani interni trg, s katerim se bo za prazne prostore
pripravilo selitvene načrte z namenom umestitve organov, ki prostore najemajo. Predvideni
rok za izdelavo in polno operativnost aplikacije je pomlad 2018.
Kar se tiče nezasedenih prostorov so prostori v upravljanju MJU, ki v naravi predstavljajo
nepremičnino na naslovu Parmova 33 Ljubljana v skupni površini 9.339 m², že zaprti, dostop pa
onemogočen (na podlagi inšpekcijske odločbe). Omenjeni poslovni prostori so prazni zaradi
nevarne gradnje in kot taki niso več primerni za opravljanje poslovne dejavnosti. Poslovni
prostori so predvideni za rušenje, ki je v načrtu za prihodnje leto in niso več v uporabi, zato jih
ne smemo upoštevati kot nezasedene prostore.
Večina praznih prostorov, ki jih le količinsko omenja Osnutek revizijskega poročila, se nahaja na
območju mejnih prehodov. Nekatere nepremičnine na mejnih prehodih so postale
nezasedene, ko je Republika Hrvaška postala članica Evropske unije, saj so se inšpekcijske
službe in takratna carina premaknile v notranjost države tudi z namenom racionalizacije
stroškov in povečane mobilnosti. Ker je mejni prehod območje omejenega gibanja, je omejena
tudi možnost razpolaganja s temi nepremičninami kot tudi uporaba oz. oddaja v najem.
Od 496 stanovanj v upravljanju Stanovanjske komisije (SKVRS) je praznih 52 stanovanj, in sicer
iz sledečih razlogov: 20 stanovanj je praznih iz naslova zagotovitve stanovanj za potrebe oseb z
mednarodno zaščito, 22 stanovanj je predvidenih za prodajo v letošnjem in prihodnjem letu,
12 pa je pripravljenih na razpis za dodelitev v mesecu januarju 2017. Iz navedenega sledi, da je
dejansko trenutno praznih samo 12 stanovanj SKVRS, ki čakajo na razpis.
Vir: MJU

Vlada izdala Uredbo o Uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka
Vlada je izdala Uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka.
MKGP v Uredbi predlaga, da bo pomoč izplačala upravičencem v sektorju mleka in mlečnih
proizvodov. Višina sredstev, namenjenih za ukrep, znaša 2.291.012 EUR, od tega so EU
sredstva v višini 1.145.506 EUR in nacionalna sredstva v enaki višini.
Na podlagi EU zakonodaje bo pomoč nediskriminatorno dodeljena vsem proizvajalcem mleka,
ki bodo v tekočem trimesečnem obdobju januar-marec 2017 oddali prvim kupcem mleka
enako količino mleka ali nižjo količino mleka kot v referenčnem obdobju januar-marec 2016.
Višina pomoči za kmetijska gospodarstva se bo izračunala glede na odzivnost kmetijskih
gospodarstev.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo proizvajalcem mleka, ki bodo izpolnjevali
pogoje, posredovala predtiskan obrazec s podatki o njegovi oddaji mleka. Proizvajalec mleka
bo moral podpisan obrazec vrniti na Agencijo. Pomoč bo upravičencem v sektorju mleka in
mlečnih proizvodov izplačana do 30. 9. 2017.
Vir: MKGP

Sprememba Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih
za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima.
Slovenija je z dopisom z dne 23. 12. 2015 prek spletne strani SANI priglasila zadevno shemo
pomoči. Sprememba uredbe je potrebna zaradi uskladitve sheme državne pomoči s
smernicami.
Vir: MOP

Uredba o izvajanju Uredbe o pošiljkah odpadkov
Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.
Uredba se bistveno ne razlikuje od uredbe iz leta 2007, spremenjene so le pristojnosti organa,
in sicer se pristojnosti iz Agencije RS za okolje prenaša na Inšpektorat RS za okolje in prostor
(IRSOP). Poleg tega so dodane tudi obveznosti Policije in Finančne uprave RS ter bolj natančno
opredeljeni razlogi za zavrnitev pošiljk, zlasti, ko gre za upoštevanje samozadostnosti države pri
odstranjevanju odpadkov. Pri pošiljkah odpadkov iz Slovenije, namenjenih za odstranjevanje,
IRSOP upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v Sloveniji prednost pred odstranjevanjem v
tujini, če so za posamezno vrsto odpadkov v Sloveniji razpoložljive zadostne zmogljivosti
objektov za odstranjevanje.
Vir: MOP

Vlada sprejela stališče do predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017 za
nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v
nekaterih vodah zunaj Unije
Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017
za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije
v nekaterih vodah zunaj Unije.
Predlog uredbe zadeva tudi slovensko ribištvo, saj med drugim na ravni Evropske unije ureja
izvedbo določil, ki so bila sprejeta v okviru Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju
(GFCM) v zvezi z malimi pelagičnimi staleži v Jadranu za leti 2017 in 2018.
Vlada bo predlog uredbe Sveta podprla, če bodo v okviru pogajanj o predlogu uredbe sprejete
rešitve, ki so ustrezne z vidika slovenskega ribištva. Vlada RS meni, da se je v okviru predloga
uredbe treba držati določil, ki so bila sprejeta s strani Generalne komisije za ribištvo v
Sredozemlju, saj so za pogodbenice obvezujoča.
V zvezi z določili za zamrznitev ulova malih pelagičnih vrst v Jadranu Vlada RS zagovarja
stališče, da se v okviru predloga uredbe uredi rezervacija za slovenske ribiče na ustrezni ravni.
Vir: MKGP

Vlada podala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za leto 2016
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, s katerim daje soglasje k Rebalansu finančnega
načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2016, ki ga je sprejela
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. seji 9. 11. 2016.
ZZZS z Rebalansom finančnega načrta za leto 2016 načrtuje prihodke v višini 2.526.342.140
evrov ter odhodke v višini 2.547.224.134 evrov. Rebalans finančnega načrta za leto 2016
predvideva poslovanje ZZZS s primanjkljajem v višini 20.881.994 evrov, pri čemer bo ZZZS
pokritje tekočega primanjkljaja v celoti zagotovil iz sredstev na računih, zbranih iz presežkov
preteklih let in zadolževanje ne bo potrebno. Poraba preteklih presežkov ZZZS je skladna z
določili 5. člena ZFISP in s pojasnilom Ministrstva za finance o porabi presežkov proračunskih
uporabnikov št. 410-119/2016/3 z dne 7. 7. 2016. V skladu s 54. členom Statuta ZZZS je za
predvideno povečano porabo sredstev v letu 2016 potrebno sprejeti rebalans finančnega
načrta ZZZS za leto 2016.
Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2016 je pripravljen na podlagi Jesenske napovedi
gospodarskih gibanj 2016 UMAR in predvideva prihodke v višini 2.526.342.140 evrov, kar je za
32.759.497 evrov več v primerjavi s prvotno načrtovanimi (to je 1,31 % rast). Glede na
realizacijo leta 2015 pa se prihodki večajo za 91.999.433 evrov (to je 3,78 % rast). Večja rast
prihodkov je predvsem posledica rasti prihodkov od prispevkov zaradi večje osnove za
načrtovanje, večje rasti števila zaposlenih (prejemnikov plač) in večje rasti prispevne osnove
(mase plač) od tiste, ki je bila upoštevana pri načrtovanju prvotnih prihodkov od prispevkov.
Vir: MZ

Vlada o območjih t. i. belih lis in razvoju širokopasovnih omrežij
Vlada se je na današnji redni seji seznanila s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem
segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v
geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz
Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.
Vlada je marca sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020
(Načrt NGN 2020), ki je strateški načrt Republike Slovenije za gradnjo širokopasovne
infrastrukture, ki bo omogočila visokohitrostni dostop do interneta. Načrt NGN 2020 je tudi
podlaga za usmerjanje finančnih sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020
in drugih javnih sredstev v sofinanciranje investicijskih projektov gradnje širokopasovne
infrastrukture. Pri tem je Vlada sprejela tudi sklep, da pristojno ministrstvo pri operaterjih
elektronskih komunikacij testira tržni interes za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do
interneta, glede na izražen tržni interes pa pripravi spisek območij, ki so bele lise, ter z njim
dopolni Načrt NGN 2020 in o tem seznani Vlado.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. 5. 2016 objavilo javni poziv za izkaz
tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije. Javni
poziv je bil namenjen vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih
komunikacij ter drugim investitorjem. Testiranje tržnega interesa je bilo zaključeno 5. 9. 2016.
Analiza tako pridobljenih podatkov je pokazala, da je v segmentu goste poseljenosti 4204
gospodinjstev na belih lisah, v segmentu redke poseljenosti pa je na belih lisah 176
gospodinjstev.
Trenutno se izvaja drugi krog testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke
poseljenosti za gradnjo omrežnih priključnih točk v 25.410 gospodinjstvih s pasovno širino vsaj
100 Mb/s. V geografskem segmentu redke poseljenosti je gradnja širokopasovnih omrežij do
gospodinjstev zaradi topoloških značilnosti ter velike razpršenosti med posameznimi
gospodinjstvi zahtevnejša, kar predstavlja večje stroške gradnje širokopasovnega omrežja, zato
je v geografskem segmentu redke poseljenosti predvideno sofinanciranje z javnimi sredstvi
Vir: MJU

Vlada sprejela Odgovor v zvezi s peticijo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor v zvezi s peticijo Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi Slovenije glede predloga izenačitve nadomestila za odsotnost z dela darovalcem
krvotvornih matičnih celic z nadomestilom krvodajalcev, ki ga posreduje Društvu bolnikov s
krvnimi boleznimi Slovenije.
Odgovor se glasi:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon) v prvi alineji četrtega odstavka 31.
člena določa, da prvih 90 dni (torej od dneva, ko nadomestilo krije obvezno zdravstveno
zavarovanje, pa do 90. dne zadržanosti od dela) nadomestilo med začasno zadržanostjo od
dela znaša 90 % osnove v primerih presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe,
posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik, od 90. dneva naprej pa nadomestilo
znaša 100 % osnove. Omenjena določba je bila v Zakon vnesena z Zakonom za uravnoteženje

javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki je znižanje nadomestila določil zaradi naraščajočih
izdatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova nadomestil za čas začasne
zadržanosti od dela in potrebne finančne vzdržnosti zdravstvene blagajne. Znižanje
nadomestila je bilo utemeljeno tudi z vidika uvrščanja Republike Slovenije med prve štiri
evropske države z najvišjo stopnjo absentizma. Nadomestilo za prvih 90 dni se je tako poleg
navedenega zgoraj znižalo še za primere zadržanosti od dela zaradi bolezni, poškodbe izven
dela in spremstva, ki ga odredi zdravnik.
Določba prve alineje četrtega odstavka 31. člena je že od svoje uveljavitve deležna predlogov
za njeno spremembo, zato se je Vlada Republike Slovenije odločila, da v okviru priprave novega
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga bo Državnemu zboru
Republike Slovenije predložila v sprejetje, omenjeno določbo ustrezno popravi. V okviru
priprave novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se zato predlaga
rešitev, da se nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja delov
človeškega telesa in posledic dajanja krvi, ves čas kritja iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, krije v višini 100 % osnove. Cilj peticije, da se nadomestilo med začasno
zadržanostjo od dela v opisanih primerih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja krije v
njegovi celotni vrednosti osnove, je torej zajet v predlagani določbi, pri čemer pa je treba
poudariti, da je trenutno predlog določbe šele del osnutka novega zakona, ki ga je treba
uskladiti z vsemi zainteresiranimi deležniki.
Glede na vse zgoraj navedeno se torej Vlada Republike Slovenije zavezuje, da bo vztrajala na
povišanju kritja nadomestila med začasno zadržanostjo od dela v primerih presaditve živega
tkiva in organov v korist druge osebe ter posledic dajanja krvi iz 90 % na 100 % osnove.
Vir: MZ

Odločba o prenosu koncesije v zvezi z rabo podzemne vode iz vodnega vira nad Črnivcem za
stekleničenje namizne vode
Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija v zvezi z rabo podzemne vode iz vodnega vira Č –
1 nad Črnivcem za stekleničenje namizne vode prenese s koncesionarja Matevža Zavolovška, s.
p. Nova Štifta, Gornji Grad na novega koncesionarja, gospodarsko družbo Voda 902, d. o. o.,
Stahovica. Vlada je za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem pooblastila
ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Dosedanji koncesionar je pridobil vodno pravico - koncesijo v zvezi z rabo podzemne vode iz
vodnega vira Č – 1 nad Črnivcem za stekleničenje namizne vode z odločbo vlade dne 23. 6.
2005. Prenos vodne pravice - koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen, če novi
koncesionar v skladu z Zakonom o vodah izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za pridobitev
koncesije.
Vir: MOP

Odločbe o podaljšanju koncesij na 17-ih dimnikarskih območjih
Vlada je izdala 17 odločb, s katerimi je podaljšala koncesije za izvajanje obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskih območjih:

–
–
–
–
–
–
–

Črnomelj in Grosuplje, podeljeni družbi družbi O.r. inženiring, komunalne in gradbene
storitve, d. o. o., Radovljica;
Ormož, Dornava, Gorišnica in Juršinci, podeljene družbi Komunalno podjetje Ormož,
Ormož;
Železniki, Jezersko in Medvode, podeljene družbi Dimko, podjetje za dimnikarske
storitve, d. o. o., Škofja Loka;
Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Velike Lašče in Ivančna Gorica, podeljene družbi
Sto-servis d. o. o. storitve, Ljubljana;
Piran, podeljena družbi Sanis – Trgovinsko in proizvodno podjetje d. o. o., Izola;
Cerkno, podeljena podjetniku Dimnikarstvo Slavko Pirih s. p., Tolmin;
Zavrč in Sveti Jurij, podeljeni družbi Dimnik, Dimnikarsko podjetje, Radenski vrh, d. o. o,
Radenci.

Za podpis koncesijskih pogodb je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Ministrstvo za okolje in prostor je v predhodnem postopku ugotovilo, da so izpolnjeni vsi
predpisani pogoji za podaljšanje koncesij, in sicer do 31. decembra 2016.
Vir: MOP

Sprememba Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih
olajšav za zaposlovanje in investiranje. Sprememba je potrebna zaradi omogočanja dodelitve
državne pomoči za tekoče poslovanje po pravilu de minimis tudi podjetjem v težavah. Poleg
tega nova uredba določa, kdaj se šteje, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju
prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest. Pri oblikovanju skladov urbanega razvoja je
potrebno skladno z novo uredbo upoštevati tudi pravila izvajanje Evropske kohezijske politike.
Vir: MGRT

Vlada izdala novo uredbo glede načrtov zaščite in reševanja
Vlada je danes, 1. decembra, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list Republike Slovenije, št.
24/12) so se v pravni red Republike Slovenije delno prenesle določbe Direktive Sveta 96/82/ES
z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene
nevarne snovi, ter Direktive 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra
2003 o spremembi Direktive sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere
so vključene nevarne snovi, ki urejajo obveznost upravljavcev obratov, ki uporabljajo nevarne
snovi, da izdelajo načrte zaščite in reševanja za primer nesreče ter opravijo druge obveznosti
glede načrtov. V fazi priprave uredbe leta 2012 je bil državam članicam posredovan zadnji
predlog Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in
nato razveljavi Direktivo Sveta 96/82/ES. V uredbi so bile zato določbe te, takrat še nesprejete
direktive, sicer vsebinsko upoštevane, vendar se na njo v 1. členu uredbe iz formalnih razlogov
še ni bilo mogoče sklicevati. Ta formalna neskladnost se odpravlja s 1. členom nove uredbe.

Uredba se v prvi alineji prvega odstavka 6. člena navezuje na Uredbo o preprečevanju večjih
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. Nova Uredba o preprečevanju večjih nesreč in
zmanjševanju njihovih posledic je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
22/16, zato je treba uredbo uskladiti tudi v tem smislu (2. člen predloga uredbe). Ker so bile pri
izvajanju določb veljavne uredbe ugotovljene določene pomanjkljivosti posameznih določb
dodatka, ki je kot priloga sestavni del uredbe, se s 3. členom uredbe odpravljajo tudi te
pomanjkljivosti.
Vir: MO

Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po
državah
Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o
izmenjavi poročil po državah, sestavljenega v Parizu 27. januarja 2016.
Namen Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah, ki je
bil pripravljen v okviru OECD, katere članica je tudi Republika Slovenija, je določiti pravila in
postopke, ki jih utegnejo potrebovati pristojni organi jurisdikcij pri izvajanju ukrepa 13 proti
zniževanju davčne osnove in preusmerjanju dobička, da si avtomatično izmenjajo poročila po
državah, ki jih pripravlja poročevalec mednarodne skupine podjetij in se vsako leto predložijo
davčnim organom jurisdikcije, v kateri ima poročevalec status rezidenta za davčne namene, z
davčnimi organi vseh jurisdikcij, v katerih mednarodna skupina podjetij posluje.
Avtomatična izmenjava poročil po državah, določena v Večstranskem sporazumu med
pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah poteka na podlagi 6. člena Konvencije o
medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah in Protokola o spremembi Konvencije o
medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah, ki določa, da lahko dve ali več pogodbenic
samodejno (avtomatično) izmenjuje informacije skladno s postopki, določenimi z medsebojnim
dogovorom. Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah namreč določa vse
oblike upravne pomoči, vsebuje stroga pravila o zaupnosti in ustrezni uporabi informacij in ne
nazadnje dopušča avtomatično izmenjavo informacij.
Vir: MZZ

Soglasje vlade k prodaji nepremičnine Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
Vlada je na današnji seji podala soglasje Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da
proda nepremičnini in sicer: parc.št. 1819/1 in 1832/1 obe k.o. 1230 Imeno, v deležu 38/100, ki
je v lasti Republike Slovenije, vse kot del večjega skladiščnega kompleksa.
Prodaja nepremičnine (skladiščnega kompleksa) na lokaciji Imeno je predvidena s Petletnim
programom oblikovanja državnih blagovnih rezerv za obdobje od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018 ter
v skladu z Letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda za leto 2016, saj Zavod
predmetno nepremičnino ocenjuje kot nepotrebno.
Vir: MGRT

Vlada je sprejela stališče k zahtevi državnega sveta glede zakona o izvrševanju proračunov 2017
in 2018
Vlada zavrača očitke, da ne zagotavlja ustreznega financiranja slovenskih občin in vztraja na
poti fiskalne konsolidacije, v kateri svoj del sorazmerno prispevajo vse enote sektorja država.
Vlada zato predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017
in 2018 sprejme.
Državni svet je na svoji 25. izredni seji 24. 11. 2016 izglasoval zahtevo, da mora državni zbor
pred razglasitvijo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, o njem še enkrat
odločati. Vlada je danes sprejela stališče k tej zahtevi državnega sveta in državnemu zboru
predlaga, da predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 sprejme.
Državni svet uveljavitvi zakona nasprotuje, ker naj ne bi zagotavljal primernega financiranja
slovenskih občin. Državni svet poudarja, da pogajanja združenj občin z vladno pogajalsko
skupino o povprečnini pred sprejemom zakona kažejo, da vlada občin in področja razvoja
lokalne samouprave ne uvršča med prioritetne projekte. Državni svet vladi med drugim očita,
da ni prisluhnila argumentom združenj občin za ohranitev razvojnega potenciala občin ter, da
ni dosegla dogovora o povprečnini za naslednji dve leti, ki bi bil za občine sprejemljiv.
Vlada pojasnjuje, da je treba pri pripravi proračunov upoštevati tako Direktivo Sveta
2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okvirji držav članic, kot tudi Ustavo Republike
Slovenije, ki v 148. členu določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države
srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega
načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo. Kot določa Ustava, je
državni zbor sprejel zakon o fiskalnem pravilu, ki za posamezna leta določa ciljni saldo sektorja
država in najvišji obseg izdatkov sektorja država, ob tem, da je največji možni obseg izdatkov za
posamezne blagajne javnega financiranja določen po denarnem toku. Kot blagajne javnega
financiranja štejemo državni proračun, pokojninsko in zdravstveno blagajno ter konsolidirane
občinske proračune.
V skladu z veljavnim okvirom je najvišji dovoljen obseg odhodkov sektorja država za leto 2017
določen v višini 18 milijard 419 milijonov €, za leto 2018 pa 18 milijard 537 milijonov €. V
okviru javnofinančnega načrtovanja je treba zasledovati pot postopne javnofinančne
konsolidacije. Slovenija je od leta 2016 dalje v tako imenovani preventivni roki pakta za
stabilnost in rast, kar pomeni, da je treba pri načrtovanju proračunov vseh institucionalnih enot
sektorja država upoštevati vsa pravila, ki se nanašajo na zahteve po zmanjševanju dolga
sektorja država, in tudi pravila, povezana z zmanjševanjem izdatkov. Državni proračun je kot
ena izmed blagajn javnega financiranja pri spoštovanju teh pravil ključnega pomena.
Mehanizem financiranja lokalnih skupnosti je določen z zakonom o financiranju občin. Glede
na javnofinančno situacijo v preteklih letih so bili tudi na področju financiranja občin sprejeti
različni ukrepi, ki so zmanjševali izdatke iz proračunov občin. Sprejete omejitve se, glede na
zgoraj pojasnjeno, lahko sproščajo zgolj postopno, saj v nasprotnem primeru ne bi več sledili
cilju konsolidacije javnih financ. Z obsegom sredstev za financiranje občin, ki je določen za leti
2017 in 2018, se je poizkušalo maksimalno približati občinskim pričakovanjem ob hkratnem
upoštevanju vseh ostalih potreb, za katere mora državni proračun zagotoviti sredstva. Za leto
2017 je zagotovljena povprečnina 530 € na prebivalca (letos 522 €), ki je za 8 € višja od
trenutno veljavne povprečnine. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša še za 6 € (536 €), hkrati
pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega obsega
sredstev v višini 9 milijonov €. Vlada ocenjuje, da predlagana povprečnina zagotavlja primerno
financiranje občin in da bo primerna poraba ob predlagani povprečnini občinam omogočala

izvajanje vseh nalog in programov, ki se financirajo iz primerne porabe, v potrebnem obsegu.
Vladna in občinska stran sta se o višini povprečnine za leto 2018 v višini 536 € uskladili.
Glede sredstev za sofinanciranje, ki se zagotavljajo v višini pet odstotkov skupne primerne
porabe občin, je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 zagotavljata v obliki
nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Za leto 2018 je predlagana obratna delitev.
Vlada razume, da so občine v primerjavi s preteklo finančno perspektivo v drugačnem položaju
in nimajo več »svoje« prednostne osi, ki je bila v obdobju 2007-2013 namenjena razvoju regij.
Sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov so v finančni perspektivi 2014-2020
namenjena uresničevanju ciljev Strategije EU 2020. Pri tem je treba upoštevati, da je Slovenija
kot država, glede na obdobje 2007 – 2013, upravičena do bistveno manj sredstev. To je
posebej izrazito prav pri obeh skladih, ki omogočata investicije v infrastrukturo. Pri
Kohezijskem skladu gre za zmanjšanje iz 1.562 milijonov € na 895 milijonov €, pri Skladu za
regionalni razvoj pa za zmanjšanje iz 1.783 milijonov € na 1.390 milijonov €. Skupaj torej za
1.060 milijonov €. V okviru teh pogojev je Slovenija pripravila Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v katerem ni posebne prioritete za razvoj
regij oziroma lokalnih skupnosti. Sredstva, ki so neposredno namenjena za spodbujanje razvoja
lokalnih skupnosti, so razporejena v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sredstev
namenjenih lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost (CLLD). Prav zaradi dejstva, da je na voljo
bistveno manj sredstev, se je pri vseh specifičnih ciljih razširil nabor upravičencev in tako so
lokalne skupnosti kot tudi drugi subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni možni
upravičenci pri večini prednostnih naložb oziroma specifičnih ciljev.
Glede opozorila o masi plač javnih uslužbencev je bilo s strani vladnih predstavnikov
obljubljeno, da se bo vprašanje višine povprečnine za 2017 ponovno obravnavalo, če bo prišlo
na plačnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja do nepredvidenih finančnih posledic. Ob tem
vlada poudarja, da bi sprostitev vseh ukrepov lahko ogrozila stabilnost javnih financ. Kot že
povedano, je nujno postopno sproščanje ukrepov na vseh področjih, vlada pa si prizadeva, da
so ukrepi, ki ostajajo v veljavi enakomerno porazdeljeni med vse tiste, ki so prejemki katerihkoli
javnih sredstev.
Vlada dodaja, da so občine leto 2015, ob povprečnini 522 €, kljub temu, da so imele izjemno
visok obseg investicijske aktivnosti in več kot podvojile sredstva za investicije iz prejšnjih letih,
obvladovale tekoče izdatke in leto zaključile z 29 mio € presežka prihodkov nad odhodki. Tudi
letos, ob enaki povprečnini, občinski proračuni ne izkazujejo primanjkljajev, ki bi kazali na
težave pri izvajanju njihovih nalog. V prvih 10 mesecih prihodki občinskih proračunov za 78 mio
€ presegajo njihove odhodke.
Zagotovitev večjega obsega sredstev iz državnega proračuna za financiranje občin ni mogoča,
saj fiksne obveznosti (torej tiste, ki izhajajo iz zakonov in že prevzetih obveznosti) predstavljajo
preko 85 % proračuna države, izdatkov pa zaradi sprejetih fiskalnih pravil ni mogoče povečevati
na račun dodatnega zadolževanja. Pri tem je treba upoštevati predvsem makroekonomsko
gospodarsko in fiskalno stanje v državi ter zahteve po konsistentnem in dolgoročno stabilnem
sistemu javnofinančnih odhodkov.
Vlada zato zavrača očitke državnega sveta, da ne zagotavlja ustreznega financiranja slovenskih
občin in vztraja na poti fiskalne konsolidacije, v kateri svoj del sorazmerno prispevajo vse enote
sektorja država. Vlada zato predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o izvrševanju
proračuna za leti 2017 in 2018 sprejme.
Vir: MF

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke DZ RS Suzane Lep Šimenko v zvezi z obiski in
vodenjem poslovnih delegacij s strani najvišjih predstavnikov Vlade Republike Slovenije
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Državnega zbora Republike
Slovenije Suzane Lep Šimenko v zvezi z obiski in vodenjem poslovnih delegacij s strani najvišjih
predstavnikov Vlade Republike Slovenije.
Gradivo odgovarja na zastavljena poslanska vprašanja poslanke Državnega zbora Republike
Slovenije Suzane Lep Šimenko, ki se nanašajo na obiske in vodenje poslovnih delegacij s strani
najvišjih predstavnikov Vlade Republike Slovenije. V letu 2014 je Ministrstvo za zunanje zadeve
organiziralo pet izhodnih gospodarskih delegacij, ki so spremljale najvišje vladne predstavnike
na obiskih v tujini; v letu 2015 so Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj organizirali 13
izhodnih gospodarskih delegacij; v letu 2016 pa so Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj
organizirali 23 izhodnih gospodarskih delegacij. Odgovori na zastavljeno poslansko vprašanje
vsebujejo tudi natančen opis poslovnih delegacij v letih 2014, 2015 in 2016.
Vir: MZZ

Odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z delitvijo sredstev za organizacije in
dejavnost Slovencev v zamejstvu in po svetu
Vlada se je na današnji seji seznanila s predlogom odgovora na poslansko vprašanje Danijela
Krivca v zvezi z delitvijo sredstev za organizacije in dejavnost Slovencev v zamejstvu in po svetu
- zanimala ga je dodelitev sredstev izseljenskima ustanovama Slovenija v svetu in Svetovni
slovenski kongres, pa tudi sestava komisije za dodeljevanje sredstev.
Urad je Sloveniji v Svetu v letu 2013 dodelil za redno delovanje in projekte skupno 80.340 EUR,
v letu 2014 70.466 EUR, v letu 2015 66.655 EUR, v letu 2016 pa 69.840 EUR.
Svetovnemu slovenskemu kongresu pa je Urad dodelil v letu 2013 116.327 EUR, v letu 2014
103.744 EUR, v letu 2015 91.670 EUR, v letu 2016 pa 93.900 EUR.
Glede na to, da so za organizacije civilne družbe v proračunu RS predvidene poimenske
postavke, za izvedbo sofinanciranja rednega delovanja v preteklosti ni bil predviden postopek,
ki bi vključeval delo komisije. V okviru javnih razpisov za sofinanciranje programov in projektov
Slovencev v zamejstvu in po svetu pa sta bili vsako leto imenovani dve komisiji, ena za področje
zamejstva in druga za področje Slovencev po svetu. Posamezna komisija je bila vedno
sestavljena iz 3-5 predstavnikov Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter po enega
predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za kulturo.
Vir: USZS

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede skladnega regionalnega razvoja
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi s skladnim
regionalnim razvojem.

V odgovoru je med drugim zapisano, da se regionalna politika v Sloveniji izvaja predvsem na
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2). Njeni ukrepi se delijo
na ukrepe za razvoj vseh regij (t.i. horizontalna regionalna politika) in dodatne ukrepe razvojne
podpore za problemska območja po ZSRR-2 (obmejna problemska območja, problemska
območja z visoko brezposelnostjo, območja avtohtonih narodnih skupnosti, območja na
katerih živi romska skupnost). ZSRR-2 je bil sprejet v letu 2011 in dopolnjen v letu 2012 (ZSRR2A) ter v juniju 2016 (ZSRR-2B) s ciljem, da se izboljšajo rešitve, ki so se pri izvajanju pokazala
za pomanjkljive ali težko izvedljive. Glede na to, da je bil sistemski zakon letos spremenjen,
Vlada RS ne načrtuje sprememb na tem področju.
Na podlagi ZSRR-2 so bili izdani vsi predvideni podzakonski akti, ustanovljeni so bili razvojni
sveti v 12 razvojnih regijah, regionalne razvojne agencije so bile vpisane v evidenco pri
ministrstvu, pristojnem za regionalni razvoj in v vseh regijah so bili sprejeti regionalni razvojni
programi za programsko obdobje 2014–2020. V njih so regije opredelile najpomembnejše
razvojne ovire, razpoložljive regijske razvojne potenciale in določila ključne regijske projekte. V
pripravi oziroma usklajevanju so dogovori za razvoj regij, ki so izvedbeni dokumenti regionalnih
razvojnih programov s katerimi naj bi hitreje odpravljali razvojne ovire in aktivirali ključne
potenciale za razvoj posameznih regij. Seveda pa lahko subjekti iz vseh regij tudi kandidirajo za
razvojne spodbude, ki se razpisujejo za območje cele države v okviru vseh razvojnih politik.
Regionalna politika v prihodnje računa tudi na učinke novega instrumenta po ZSRR-2, ki ga je
začela uveljavljati v letošnjem letu. Cilj regionalne politike pri pripravi prvih dogovorov za razvoj
regij je, da se proces teritorialnega dogovarjanja še letos začne v prav vseh regijah. Za to je bilo
treba najprej vzpostaviti mehanizme, ki jih predvideva zakon, tako na regijski kot tudi na
državni ravni. To nalogo je regionalna politika opravila. Prišli smo do faze soočenja regijskih
potreb in finančnih možnosti v proračunih ministrstev. Potrebe v regijah bistveno presegajo
možnosti financiranja kar je bilo pričakovano, zato so bili dogovori za razvoj regij s sprejemom
ZSRR-2B opredeljeni kot proces. Prvi dogovori za razvoj regij bodo lahko vključevali le nekaj
projektov ali celo en sam projekt, če se bo regija strinjala, da je v njenem interesu, da se
dogovor že v tej fazi podpiše. Seveda pa se bodo usklajevanja med ministrstvi in regijo v takem
primeru nadaljevala in bo dogovor dopolnjen, čim bo to mogoče. Z nadaljnjim teritorialnim
razvojnim dialogom in zagotovitvijo dodatnih virov se bo zasledovalo tudi cilj regionalne
uravnoteženosti. V prvi fazi bodo dogovori za razvoj regij financirani pretežno iz sredstev
Evropske kohezijske politike, v nadaljevanju pa si bo regionalna politika prizadeva tudi za
vključitev integralnih sredstev državnega proračuna. Dogovori za razvoj regij so z vidika
povezovanja pristopov »od spodaj navzgor« in »od zgoraj navzdol«, velik izziv Vlade RS kot
celote.
Vir: MGRT

Ministri svoje zahtevno delo opravljajo z največjo mero strokovnosti, odgovornosti in
transparentnosti
Vlada je na 112. redni seji sprejela odgovor na vprašanje poslanke Anje Bah Žibert v zvezi z
integriteto najvišjih predstavnikov izvršilne veje oblasti.
Vlada poudarja, da nima nikakršnih težav z lastno integriteto, etiko in moralo. Ob nastopu
svojega mandata se je zavezala, da bo njeno osnovno izhodišče in načelo delovanja odgovorno,
konstruktivno, povezovalno in transparentno reševanje družbenih problemov za človeka kot
posameznika in družbo kot celoto. Tej usmeritvi bo vlada sledila do konca mandata.

Očitke o dvojnih merilih Vlade, nespoštovanju lastnih obljub in arbitrarnemu ter političnemu
odločanju in kadrovanju, Vlada zavrača kot (popolnoma) neutemeljene. Za (pogosto celo žaljive
in zlonamerne) izjave posameznikov in pavšalne očitke ter ocene v resni demokraciji ne bi
smelo biti prostora.
Vlada je dolžna opozoriti na neresnice, ki so navedene v poslanskem vprašanju. Komisija za
preprečevanje korupcije je pod vodstvom mag. Gorana Klemenčiča sprejela prek 1.500
zaključnih dokumentov, od katerih jih je bilo nekaj deset izpodbijanih na sodišču. Odpravljeno
je bilo le eno zaključno poročilo o premoženjskem stanju predsednikov političnih strank in to
po tem, ko je bilo večkrat potrjeno na nižjih instancah. Ob tem je znano dejstvo, da je Komisija
za preprečevanje korupcije pod aktualnim vodstvom ob upoštevanju odločbe Vrhovnega
sodišča RS v dejanskem stanju sprejela identičen dokument. Ustavno sodišče RS je doslej o
odločitvah, vezanih na ravnanje Komisije za preprečevanje korupcije pod vodstvom mag.
Gorana Klemenčiča, odločalo le dvakrat, in sicer je odločitvi spoznalo za ustavnoskladni. Očitki,
vezani na ugotovitve Računskega sodišča o delovanju Komisije za preprečevanje korupcije, so
bili v Državnem zboru RS v okviru pisnih in ustnih poslanskih vprašanj, pa tudi ob drugih
priložnostih, tako s strani ministra za pravosodje kot s strani predsednika Vlade že večkrat
ovrženi kot neutemeljeni.
V poslanskem vprašanju je izpostavljen tudi primer odvzema diplomatskega naziva dr. Anžetu
Logarju. Res je, da je bil dr. Logarju odvzet diplomatski naziv, vendar pa tega ni storila Vlada
(samovoljno), na kar namigujete v poslanskem vprašanju. Da je bil 13. 9. 2013 diplomatski
naziv dr. Logarju podeljen nezakonito, je ugotovil Inšpektorat za javni sektor. Inšpektorica za
sistem javnih uslužbencev, ki je skladno z zakonom pri izvajanju inšpekcijskega nadzora
samostojna, je v opravljenem inšpekcijskem nadzoru ugotovila, da dr. Logar za diplomatski
naziv ne izpolnjuje z zakonom določenega pogoja glede izobrazbe.
Vlada ob tem izrecno poudarja, da primer odvzema diplomatskega naziva dr. Logarju ni v
ničemer povezan z vodenjem parlamentarne komisije in z aktivnostmi, ki jih v okviru svojih
pristojnosti izvaja Državni zbor RS. Nepravilnosti pri podelitvi diplomatskega naziva so bile
ugotovljene v zakonitem in neodvisnem inšpekcijskem postopku. Strah o vplivu politične
orientacije na zakonitost dodeljevanja (ali odvzema) diplomatskega naziva je pri tem povsem
odveč.
Vir: MP

Slovenija potrebuje učinkovitega pravnega zastopnika in svetovalca
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v
zvezi z zakonsko spremembo položaja Državnega pravobranilstva Republike Slovenije
Razlogov za oblikovanje predloga novega zakona s področja državnega pravobranilstva je
veliko, saj država vsakodnevno vstopa v različna pravna razmerja in pri tem nedvomno
potrebuje učinkovitega pravnega zastopnika in svetovalca.
Ministrstvo za pravosodje je na podlagi podrobnega primerjalnopravnega pregleda ureditev
pravobranilstva v evropskih državah ugotovilo, da so v Evropi pravobranilstva praviloma del
finančnih ali pravosodnih ministrstev, marsikje pa je naloga zastopanja države pred sodišči
zaupana kar določenim odvetniškim družbam. Zelo malo držav ima pravobranilstvo urejeno na
način, kot ga poznamo pri nas. V večini evropskih držav se pravobranilstvo iz izrazito

zastopniškega organa vse bolj transformira v organ s širokim področjem delovanja, ki daleč
presega klasično zastopanje.
Na podlagi ugotovitev primerjalnopravne analize je Ministrstvo za pravosodje pripravilo t. i.
Funkcijsko analizo glede statusnega preoblikovanja oziroma ustrezne umeščenosti Državnega
pravobranilstva. Ključno vlogo pri ustreznejši umestitvi Državnega pravobranilstva je
predstavljalo razmerje med njegovimi pristojnostmi (funkcijami) in njegovim statusom.
Zaradi vsega navedenega je Vlada Republike Slovenije pristopila k temeljiti prenovi institucije
Državnega pravobranilstva, z namenom oblikovati organ, ki se bo v praksi sposoben spopasti s
stalnim naraščanjem števila zadev in njihovo vedno večjo zahtevnostjo. S predlogom Zakona o
državnem odvetništvu se zato ustanavlja Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben
državni organ, ob tem pa predlagatelj zakona z mnogimi na novo predvidenimi instituti
zasleduje cilj zagotovitve čim bolj optimalnih možnosti njegovega delovanja.
Vir: MP

Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč predvidoma še letos
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s Službo za
nadzor organizacije poslovanja sodišč
Zakonska določila, ki jih navajate v poslanskem vprašanju in se nanašajo na Službo za nadzor
organizacije poslovanja sodišč (v nadaljevanju: Služba za nadzor), so začela veljati 10. 8. 2013.
Od tedaj naprej je bila dolžnost (tedanje) Vlade RS oziroma ministrstva, resorno pristojnega za
sodišča, da v šestih mesecih ustanovi Službo za nadzor in da ta služba prične z delom. Zakon
predvideva, da mora Službo za nadzor voditi dodeljen sodnik, pri čemer je bilo v času od
uveljavitve zakona izvedenih več neuspešnih razpisov za dodelitev.
Vse organizacijske in normativne aktivnosti za pričetek delovanja službe so v zaključni fazi.
Vir: MP

Za potrebe izobraževanja se uporabljajo le pravnomočno zaključeni in v celoti anonimizirani
sodni spisi
Vlada je na 112. redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Vinka
Gorenaka v zvezi z opravljanjem pravniških državnih izpitov in poslovanjem Višjega sodišča v
Ljubljani.
Na predmetno poslansko vprašanje vlada povzema odgovor predsednika Višjega sodišča v
Ljubljani, v katerem se je slednji opredelil do izpostavljenih vprašanj dr. Vinka Gorenaka.
Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani v svojem odgovoru uvodoma pojasnjuje, da so priprave
na pravniški državni izpit podjetja pričela ponujati po uveljavitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D). Navedena novela zakona je
uzakonila možnost, da na PDI pristopijo tudi tisti kandidati, ki niso opravili pripravništva po
ZPDI, torej na sodiščih, v kolikor je tak kandidat izpolnil v ZPDI določene pogoje, ki se vežejo
zlasti na trajanje delovnih izkušenj.

Ker je bilo tovrstno sodelovanje v medijih v letu 2016 problematizirano, je predsednik Višjega
sodišča v Ljubljani Komisijo za etiko in integriteto zaprosil, da o tovrstnih in temu podobnih
pedagoških aktivnosti sodnikov sprejme ustrezno stališče. Iz načelnega mnenja, ki ga je sprejela
navedena komisija, izhaja, da takšno sodelovanje sodnika prek podjetja v zasebni lasti po
avtorski pogodbi in zunaj delovnega časa, pod pogojem, da tak sodnik ni član izpitne komisije
PDI, ni v nasprotju s sodniško etiko. Ob tem predsednik sodišča še pojasnjuje, da predavanja
potekajo izključno izven delovnega časa sodišča (popoldanske in večerne ure ter ob sobotah).
Glede uporabe spisov je predsednik višjega sodišča pojasnil, da se za potrebe izobraževanja
uporabljajo le tisti sodni spisi, ki so pravnomočno zaključeni, ter da so ti spisi v celoti
anonimizirani, kar pomeni, da so izbrisani vsi podatki, ki bi kakor koli kazali na konkretne
stranke, ki so bile udeležene v sodnem postopku. Praviloma se uporabljajo kopije tistih
zaključenih spisov, katerih odločbe so objavljene na spletni strani »slovenska sodna praksa« in
na portalu IUS INFO ter so tako prosto dostopne zainteresirani strokovni in laični javnosti.
Nadalje je predsednik še pojasnil, da mu funkcija predsednika višjega sodišča ne daje
pooblastila, da pregleduje sodne spise, ki so v reševanju na višjem sodišču, pač pa lahko
pregleduje le spise, ki so mu v skladu z letnim razporedom dodeljeni v delo in jih rešuje kot
zakoniti sodnik.
Vir: MP

Ugotovljena škoda na podlagi podanih kazenskih ovadb, s katerimi so bile oškodovane banke,
znaša 342 milijonov EUR
Vlada je na 112. redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Anžeta
Logarja v zvezi s pregonom bančne kriminalitete.
Po podatkih Policije je Policija do 28. 10. 2016 evidentirala oziroma zaznala 245 sumov kaznivih
dejanj s področja bančne kriminalitete, katerih evidentirana škoda znaša 1.083 milijonov EUR.
Od tega je bilo zaključenih 187 primerov. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja
je policija podala na pristojna državna tožilstva 90 kazenskih ovadb za 116 kaznivih dejanj in v
skladu z določili 10. odstavka 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) 56 poročil za 71
sumov kaznivih dejanj, za katere je bilo na podlagi zbranih obvestil ugotovljeno, da ni podlage
za kazensko ovadbo. Ugotovljena škoda na podlagi podanih kazenskih ovadb, s katerimi so bile
oškodovane banke, znaša 342 milijonov EUR. Trenutno ima policija v obravnavi še 58 nerešenih
sumov kaznivih dejanj z ocenjeno škodo 432 milijonov EUR, v katerih na podlagi 148. člena ZKP
še zbira potrebna obvestila in dokaze, ki bi utegnili biti koristni za uspešno izvedbo kasnejšega
kazenskega postopka.
Vlada je podatke o kazenskih ovadbah oziroma naznanilih sumov storitve kaznivega dejanja
pridobila od državnega tožilstva. Ob tem je, da ne bi prišlo do napačnega razumevanja ali
interpretiranja podatkov, uvodoma treba pojasniti (na kar je opozorilo Specializirano državno
tožilstvo RS, ki obravnava večino primerov notranje bančne kriminalitete), da se kazenska
ovadba ali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja ali kakorkoli drugače poimenovana vloga,
ki jo prejme državno tožilstvo, umesti v določen državnotožilski spis, ki je lahko že obstoječi
spis, ali pa se odpre nov. Če v zvezi z določenim kaznivim dejanjem (ali skupino kaznivih dejanj,
ki so jih v nekem časovnem obdobju storili isti storilci zoper istega oškodovanca), že obstaja
odprt spis, se vsa dokumentacija, ki je povezana s tem kaznivim dejanjem, vlaga v ta spis. Tako
lahko glede posameznega kaznivega dejanja ovadbo podajo oškodovana poslovna banka,
Banka Slovenije in/ali policija, pa se bo zadeva pri tožilstvu obravnavala v okviru enega spisa.

Pogosti so primeri, ko je naznanilo podala oškodovana banka, policija pa kasneje kazensko
ovadbo.
Vir: MP

Organi pregona skladno z zakonsko določenimi pristojnostmi reagirali na anonimno prijavo
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Vinka Gorenaka v zvezi z
anonimno prijavo suma storitve kaznivega dejanja v ZPKZ Maribor, oddelek Murska Sobota.
Vlada v zvezi z navedenim pojasnjuje, da je Uprava kriminalistične policije Generalne policijske
uprave prejela anonimni prijavi o sumu storitve več kaznivih dejanj v ZPKZ Maribor, Oddelku
Murska Sobota, katera naj bi izvršil pravosodni policist, pri tem pa naj bi mu pomagali njegovi
nadrejeni. V skladu z internimi akti policije je bila anonimna prijava posredovana v obravnavo
Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Murska Sobota, ki je kaznivo dejanje
kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic evidentiral in s
tem seznanil tudi Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Murski Soboti.
Iz pojasnil Specializiranega državnega tožilstva RS izhaja, da Oddelek za preiskovanje in pregon
uradnih oseb s posebnimi pooblastili ni pristojen za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj,
katerih so osumljeni pravosodni policisti, zato so prijavo suma storitve kaznivega dejanja v ZPKZ
Maribor, Oddelek Murska Sobota, odstopili ODT v Murski Soboti. Iz pojasnila ODT v Murski
Soboti pa izhaja, da so prijavo posredovali Sektorju kriminalistične policije PU Murska Sobota v
dopolnitev.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so že pričeli z zbiranjem obvestil
o dogodku. V kolikor bodo sumi, navedeni v anonimni prijavi, potrjeni, bo zoper domnevne
storilce na ODT v Murski Soboti podana kazenska ovadba, v nasprotnem primeru pa poročilo,
kot to določa deseti odstavek 148. člena Zakona o kazenskem postopku.
Vir: MP

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede izboljšanja pogojev pri prvem vstopu
podjetnikov na trg
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z
izboljšanjem pogojev pri prvem vstopu podjetnikov na trg.
V odgovoru je med drugim zapisano, da se Vlada Republike Slovenije zaveda, da so start-up
podjetja, torej tista, ki na trg šele vstopajo, ključnega pomena za rast gospodarstva in nova
delovna mesta ter da v svoji zagonski fazi potrebujejo različne oblike pomoči, od finančnih
spodbud do vseh oblik svetovanja.
Tako se bo tudi v prihodnjem obdobju preko Slovenskega podjetniškega sklada kot izvajalske
institucije Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nadaljevalo s Programom »MLADI«,
ki vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez
zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen
programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim
podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na
zaposlenega.

Vlada je v mesecu septembru 2016 potrdila zagonski elaborat vladnega strateškega projekta
6.3. VEM za poslovne subjekte. Vizija projekta je vzpostavitev sistema VEM = "vse na enem
mestu" za podjetja in podjetništvo, ki bo stabilno, ažurno, povezano, splošno prepoznano in
prijazno podporno okolje za obstoječe in potencialne podjetnike, ki temelji na načelih
povezovanja, približevanja, dosegljivosti, celovitosti in zaupanja.
Vir: MGRT

Vlade odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s promocijo slovenskega jazza
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko vprašanje v zvezi s
promocijo slovenskega jazza in sicer, s katerimi programi (tudi finančnimi) bo podprta
žlahtnost glasbenega izraza in omogočena še večja mednarodna prepoznavnost slovenskega
jazza?
Vlada je poslansko vprašanje proučila in posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije
naslednji odgovor:
Področje sodobnega jazza je v Sloveniji odlično zastopano in sodi med glasbene zvrsti, ki so v
Sloveniji v zadnjih letih naredile opazen razvoj. To se kaže zlasti v izjemnem napredku in
mednarodni uveljavitvi mlade generacije jazzovskih glasbenikov, kamor nedvomno sodijo Jure
Pukl, Kaja Draksler in Dre Hočevar, sledijo jim Žan Tetičkovič, Kristjan Krajnčan, Vid Jamnik, na
področju svobodne improvizacije tudi brata Drašler, Vitja Balžalorsky, Jaka Berger. Dlje časa so
mednarodno dejavni tudi glasbeniki srednje generacije kot npr. Igor Lumpert, Izidor Leitinger.
Ministrstvo za kulturo razvoj sodobnega jazza sistematično podpira v okviru programa
sofinanciranega javnega zavoda Cankarjev dom in številnih sofinanciranih festivalov npr. Jazz
festival Ljubljana (Cankarjev dom), Jazz Cerkno, Jazz v Narodnem domu, Festival slovenskega
Jazza (Jazz Ravne), Festival Lent, Brda Contemporary Music Festival, Marezijazz, Baladoor jazz
festival itn.
Cikel Cankarjevi torki (Cankarjev dom) redno vključuje tudi predstavitev sodobnih jazzovskih
praks, tj. novega vala in neoklasičnega jazza. V program Cankarjevega doma je bil pred dvema
letoma umeščen tudi enodnevni festival slovenskega jazza Zvončki in trobentice, ki je
namenjen izključno slovenskim izvajalcem sodobnega jazza. Letos je bil prvič izveden tudi
jesenski enodnevni festival Salon Central Europe, ki je predstavil glasbene projekte petih
evropskih držav, in sicer Slovaške, Poljske, Madžarske, Češke, Avstrije in Slovenije. Programski
koncept največjega slovenskega jazzovskega festivala (Jazz festival Ljubljana) je v osnovi
sodoben in predstavlja aktualne izvajalske prakse z visoko zastopanostjo izvajalcev evropske
jazzovske provenience, med katerimi so tudi slovenski glasbeniki.
Od 21. do 24 septembra 2017 pa bo v Ljubljani potekala 4. Evropska jazz konferenca –
najpomembnejše letno srečanje jazzovskih profesionalcev v Evropi. Konferenca, ki jo
sofinancira Ministrstvo za kulturo, je namenjena razvijanju novih projektov in umetniških
sodelovanj, deljenju strokovnega znanja ter razširjanju informacij o jazzovskih toriščih in
najboljših praksah sveta.
Tudi to bo odlična priložnost za dodatno povečanje mednarodne prepoznavnosti slovenskega
jazza.
Vir: MK

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede ukrepov za izboljšanje pogojev za rast obrti
ter majhnih in srednjih podjetji
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Državnega zbora Anje Bah
Žibert v zvezi z ukrepi za izboljšanje pogojev za rast obrti ter majhnih in srednjih podjetji.
V odgovoru je med drugim zapisano, da je izjemnega pomena, da predstavniki gospodarstva
(med njimi je tudi OZS) posredujejo Vladi RS predloge, saj le-ti odražajo konkretne potrebe
gospodarstva. Le na ta način in na podlagi izvedenih analiz lahko resorna ministrstva in Vlada
RS kot celota pripravijo in izvedejo ukrepe z namenom oblikovanja boljšega poslovnega in
zakonodajnega okolja v Sloveniji. Iz podatkov Sedmega poročila o izvajanju ukrepov Enotnega
dokumenta je razvidno, da je napredek pri realizaciji spodbuden. Seveda pa vlada zaveda, da je
še veliko dela potrebnega na področju poslovnega in zakonodajnega okolja, zato se bodo še
naprej izvajale aktivnosti in ukrepe za njegovo izboljšanje. Poleg tega bomo nadaljevali z
rednimi sestanki z zbornicami, kjer razpravljamo o konkretnih zahtevah gospodarstva in
njihovih možnih rešitvah.
Vir: MGRT

Odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec, ki se nanaša na državni objekt
kulturnega pomena, na Rafutski park z vilo. V njem pojasnjuje, da MIZŠ kot upravljalec teh
nepremičnin že vrsto let intenzivno išče rešitve za njihovo ohranitev in oživitev.
Poslanki so v odgovoru podrobno pojasnjeni bistveni elementi, ki jih je pri ravnanju z Rafutskim
parkom z vilo potrebno upoštevati in predstavljene številne opravljene aktivnosti s strani MIZŠ.
Med drugim so bile opravljene tudi aktivnosti, ki jih kot sporne navaja poslanka. Ministrstvo je
pripravilo celotno investicijsko in drugo dokumentacijo, obenem pa tudi ves čas opozarjalo na
možnosti prenosa same vile Rafut na Mestno občino Nova Gorica (MONG). Skupaj z občino je
ministrstvo objavilo poziv za javno zasebno partnerstvo. Poleg tega je tudi predlagalo prenos
upravljavske pravice na Ministrstvo za kulturo in uvrstitev Rafutskega parka z vilo na seznam
najbolj ogroženih in najbolj kakovostnih enot kulturne dediščine v okviru Zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.
V sklepu odgovora MIZŠ ugotavlja, da je - glede na vse izvedene aktivnosti in izčrpane možnosti
- vse bliže izpolnjevanju določb Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu kulturne
dediščine, ki govorita o tem, da je razpolaganje z nepremičnino v smislu možnosti prodaje
možno le izjemoma in ko so izčrpane vse druge možnosti. Glede na to, da so, kot kaže, vse
druge možnosti dejansko izčrpane, bo MIZŠ predvidoma oz. če se ne bo v tem času pokazala za
boljšo še kakšna druga možnost (tudi interes MONG), poskušalo razpolagati s samim objektom
vile Rafut.
Glede Rafutskega parka pa bo MIZŠ ponovno predstavilo MONG možnosti pravne ureditve
uporabe parka, upoštevaje tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Poleg tega bo
ministrstvo MONG pozvalo tudi k osvetlitvi vsebin, ki bi bile zastopane v parku in predstavitvi
parkovnega režima. Opozorilo bo tudi na zakonske obveznosti do vzdrževanja celotnega parka,
ki jih ima MONG na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Te izhajajo iz naslova ustanoviteljstva
zavarovanega območja s strani občine, ne glede na to, kdo je dejanski lastnik nepremičnine.
Vir: MIZŠ

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije dr. Franca Trčka v zvezi z reakreditacijskim obdobjem študijskih programov v visokem
šolstvu.
Vlada poslancu odgovarja, da njegovo vprašanje izhaja iz netočne trditve, da je v predlogu
novelirane visokošolske zakonodaje predlagano petletno reakreditacijsko obdobje programov,
ki se s fakultet prenaša na univerze.
Dejstvo je, kot pojasnjuje vlada, da novelirana visokošolska zakonodaja celo ukinja
reakreditacije študijskih programov in uvaja bistveno spremembo sistema zagotavljanja
kakovosti v visokem šolstvu. Gre za postopen prehod iz institucionalnih in programskih
akreditacij v sistem, v katerem je poudarek na institucionalnih akreditacijah. Ohranja se prva
akreditacija študijskih programov in ukinja dosedanji postopek podaljšanja akreditacije.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Domom Nine Pokorn
Grmovlje.
Vlada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta seznanjena s
prostorsko problematiko, s katero se srečujejo socialno varstveni zavodi, med njimi tudi Dom
Nine Pokorn Grmovje.
Dom Nine Pokorn Grmovje je pripravil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
izgradnjo bivalne enote za stanovalce z demenco ter dnevnega varstva v Občini Žalec. Socialno
varstveni zavod bo s pridobitvijo bivalne enote v Žalcu pridobil namenske in sodobno urejene
prostorske pogoje za bivanje stanovalcev, hkrati pa tudi trajno rešitev razmer na varovanem
oddelku, saj bo tako zagotovil homogeno skupino stanovalcev, ki so nameščeni s sklepom
sodišča in lahko tako tudi izvajal strokovno delo za te stanovalce. Vrednost investicije je
ocenjena na 1.700.0000 evrov, od tega bi Vlada Republike Slovenije zagotovila 500.000 evrov,
Občina Žalec 300.000 evrov, Žalske lekarne 250.000 evrov in dom 650.000 evrov. Investicija naj
bi bila končana v prvi polovici leta 2018.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z bivalnimi enotami v
Zgornje Savinjski dolini.
Javni zavodi so kot upravljavci stvarnega premoženja, v katerem izvajajo svojo dejavnost, pri
ravnanju s premoženjem samostojni. To pomeni, da je v pristojnosti javnih zavodov, da glede
na potrebe uporabnikov, ki jih zaznavajo v svojem okolju, poskrbijo za pridobitev oziroma
najem ustreznih prostorov, ki morajo ustrezati zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Kadar zavod investicijo oziroma najem
financira iz lastnih sredstev, je vloga ministrstva le v tem, da poda svoje mnenje glede

upravičenosti in smotrnosti predlagane rešitve. Ministrstvo v vsakem primeru zavode
spodbuja, da se v čim večji meri prilagajajo in odzivajo na zaznane potrebe uporabnikov v
svojem okolju. Vlada Republike Slovenije je v okviru proračunskih zmožnosti pripravljena tudi
pomagati pri financiranju gradnje objektov. V zadnjem letu s strani VDC SAŠA Vlada Republike
Slovenije ni prejela predloga investicijskega projekta v obravnavo in odobritev, zato v predlogu
proračuna za leto 2017 in 2018 v ta namen ni predvidenih sredstev.
Regijski center SAŠA ima sedež v občini Velenje, v to organizacijsko enoto pa je vključenih več
kot polovica vseh uporabnikov VDC SAŠA. Večina teh uporabnikov ima kombinirano motnjo v
razvoju ali so trajno vezani na invalidski voziček oziroma so starejši uporabniki, kar pomeni, da
bo po oceni zavoda več kot 5 uporabnikov tega centra v roku dveh let potrebovalo
institucionalno varstvo. V aprilu 2016 je interes za sodelovanje pri izgradnji enote
institucionalnega varstva v neposredni bližini centra izkazala Občina Velenje, kar vodstvo VDC
SAŠA ocenjuje kot ustrezno in dobrodošlo. Vlada Republike Slovenije skladno z nacionalnim
programom socialnega varstva podpira uvajanje različnih oblik organiziranih nastanitev v
skupnosti in pozdravlja pripravljenost lokalne skupnosti za sodelovanje pri zagotavljanju
socialnovarstvenih storitev, saj je to lahko optimalno predvsem za uporabnike, kot plačnike
storitve.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z bivalnimi enotami v
Zgornje Savinjski dolini.
Javni zavodi so kot upravljavci stvarnega premoženja, v katerem izvajajo svojo dejavnost, pri
ravnanju s premoženjem samostojni. To pomeni, da je v pristojnosti javnih zavodov, da glede
na potrebe uporabnikov, ki jih zaznavajo v svojem okolju, poskrbijo za pridobitev oziroma
najem ustreznih prostorov, ki morajo ustrezati zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Kadar zavod investicijo oziroma najem
financira iz lastnih sredstev, je vloga ministrstva le v tem, da poda svoje mnenje glede
upravičenosti in smotrnosti predlagane rešitve. Ministrstvo v vsakem primeru zavode
spodbuja, da se v čim večji meri prilagajajo in odzivajo na zaznane potrebe uporabnikov v
svojem okolju. Vlada Republike Slovenije je v okviru proračunskih zmožnosti pripravljena tudi
pomagati pri financiranju gradnje objektov. V zadnjem letu s strani VDC SAŠA Vlada Republike
Slovenije ni prejela predloga investicijskega projekta v obravnavo in odobritev, zato v predlogu
proračuna za leto 2017 in 2018 v ta namen ni predvidenih sredstev.
Regijski center SAŠA ima sedež v občini Velenje, v to organizacijsko enoto pa je vključenih več
kot polovica vseh uporabnikov VDC SAŠA. Večina teh uporabnikov ima kombinirano motnjo v
razvoju ali so trajno vezani na invalidski voziček oziroma so starejši uporabniki, kar pomeni, da
bo po oceni zavoda več kot 5 uporabnikov tega centra v roku dveh let potrebovalo
institucionalno varstvo. V aprilu 2016 je interes za sodelovanje pri izgradnji enote
institucionalnega varstva v neposredni bližini centra izkazala Občina Velenje, kar vodstvo VDC
SAŠA ocenjuje kot ustrezno in dobrodošlo. Vlada Republike Slovenije skladno z nacionalnim
programom socialnega varstva podpira uvajanje različnih oblik organiziranih nastanitev v
skupnosti in pozdravlja pripravljenost lokalne skupnosti za sodelovanje pri zagotavljanju
socialnovarstvenih storitev, saj je to lahko optimalno predvsem za uporabnike, kot plačnike
storitve.

Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marka Pogačnika
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marka Pogačnika v zvezi s stroški Zavoda RS
za zaposlovanje.
Stroški delovanja Zavoda RS za zaposlovanje so v letu 2015 znašali 29.430.723 evrov.
Podrobnosti o stroških delovanja Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2015 so razvidni iz letnega
poslovnega poročila Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2015, ki je objavljeno na spletni strani
zavoda.
Vir: MDDSZ

Za aktivno politiko zaposlovanja lani več kot 60 milijonov proračunskih sredstev
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Marka Pogačnika v zvezi z odhodki
Zavoda za zaposlovanje.
V skladu z opredelitvijo zakona, ki ureja trg dela, je aktivna politika zaposlovanja (APZ) nabor
ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti,
večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev.
Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih
možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo
izvajanje.
Poraba sredstev za aktivno politiko zaposlovanja v letu 2015 – Zavod RS za zaposlovanje
UKREP APZ

Poraba sredstev v 2015
(sredstva proračuna RS
sredstva EU v EUR)

Ukrep 1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

20.340.293,44

Ukrep 2 NADOM. NA DEL. MESTU IN DELITEV DEL. MESTA

0,00

Ukrep 3 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

601.718,09

Ukrep 4 KREIRANJE DELOVNIH MEST

35.398.511,89

Ukrep 5 SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

0,00

SKUPAJ

56.340.523,42

in

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si/_files/8853/Letno_porocilo_ZRSZ_2015.pdf

Zavod RS za zaposlovanje ni edini, ki izvaja aktivno politiko zaposlovanja. Skupaj je bilo zato za
izvajanje APZ v letu 2015 namenjenih 60.596.455,69 evrov, vključenih pa 22.960 ljudi.
Vir: MDDSZ

V Sloveniji več kandidatov za posvojitev, kot otrok, ki se jih lahko posvoji
Vlada je sprejela
posvojitvami.

odgovor na

poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s

V Republiki Sloveniji je stanje na področju posvojitev takšno, da je precej več kandidatov za
posvojitev, kot otrok, ki se jih lahko posvoji. V ZZZDR imamo določbo, ki določa, da se otroke s
slovenskim državljanstvom sme dati v posvojitev v tujino le v primeru, če takemu otroku v
Sloveniji ni moč najti ustreznih posvojiteljev. ZZZDR ne prepoveduje, da slovenski državljani
posvojijo otroka iz druge države, vendar je, podobno kot v naši zakonodaji, stvar notranje
zakonodaje vsake države, ali dovoli posvojitev v tujino ali ne. Prav tako vedno država otroka
določa pogoje in postopek posvojitve.
Pri posvojitvah je potrebno vedeti, da gre vedno za edinstveno situacijo, pri čemer mora biti
osnovno vodilo, da se otroku iščejo najbolj primerni nadomestni starši (glede na njegove
potrebe, starost, druge okoliščine) in ne obratno, zato je »čakalna doba« lahko zelo različna.
Tudi vsi možni posvojitelji niso pripravljeni sprejeti vsakega otroka, kar je seveda njihova
legitimna pravica.
Zaradi nesorazmerja med številom otrok in številom kandidatov za posvojitev je tudi v Sloveniji
v zadnjih letih opazen trend vse pogostejšega odločanja za postopke posvojitev otrok iz tujine.
Parom in posameznikom, ki želijo posvojiti otroka iz tujine, država želi iti nasproti na način, da
poskuša z drugimi državami vzpostaviti uradne poti za čim lažje postopke izvajanja posvojitev.
Zavedati pa se je potrebno, da tudi podpisan sporazum z neko državo ne zagotavlja, da bodo
kandidati hitreje prišli do otrok, pač pa zagotavlja le ustaljeno pot in večjo pravno varnost v
postopkih mednarodnih posvojitev.
Najpomembnejši mednarodni akt na področju meddržavnih posvojitev je vsekakor Konvencija
o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (Ur. l. RS, št. 14/99 – MP, v
nadaljevanju Haaška konvencija), h kateri je leta 2002 pristopila tudi Republika Slovenija in ki
vzpostavlja minimalne standarde na področju meddržavnih posvojitev. Ne glede na to, da so
pri Haaški konvenciji pravice in koristi otrok bistvenega pomena, se hkrati spoštuje in ščiti tudi
pravice otrokovih bioloških družin kot tudi posvojiteljskih družin. Dvajset let po začetku
veljavnosti Haaške konvencije se je Konvenciji pridružilo že 95 držav. Kljub temu pa ostaja
dejstvo, da se nekatere vodilne države, ki dajejo otroke v meddržavne posvojitve, Konvenciji še
niso pridružile in da je približno polovica vseh meddržavnih posvojitev še vedno izvedenih izven
okvira Konvencije. To je bistven problem, čeprav naj bi države pogodbenice Konvencije v
razmerju do držav, ki niso pogodbenice Konvencije, morale v čim večji meri uporabljati
standarde in varovala Konvencije; kljub temu pa je še vedno vprašljivo, ali sploh lahko take
posvojitve – na sistemski ravni – zagotavljajo pravice in koristi otrok na enak način, kot
posvojitve, ki so izvedene v skladu z določbami Konvencije.
Vir: MDDSZ

Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje mobing na delovnem mestu
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z mobingom na
delovnem mestu.
Zakon o delovnih razmerjih ( ZDR-1) v 46. členu določa varstvo osebnostnih pravic delavca v
delovnem razmerju, ki obsega tudi pravico do osebnega življenja, družinskega življenja,
psihične in fizične nedotakljivosti, časti in ugleda, pravice na lastni podobi ter pravico do
zasebnosti.

Določba 7. člena ZDR-1 pa prepoveduje trpinčene (t.i. mobing) ter spolno in drugo
nadlegovanje na delovnem mestu ter je, glede na 46. člen, specialna določba, ki odraža
spoštovanje delavčevega dostojanstva na delovnem mestu, njegove časti in zasebnosti. V
osebno in telesno integriteto zaposlenih oseb nima nihče pravice posegati. Trpinčenje na
delovnem mestu prepoveduje tretji odstavek 7. člena, opredeljeno pa je v četrtem odstavku, in
sicer kot vsako ponavljajoče se (mobing praviloma ni enkraten dogodek, takšno stališče je
zavzela tudi sodna praksa) ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje
ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
Trpinčenje na delovnem mestu ni vezano oziroma odvisno od vrste pogodbe o zaposlitvi. Peti
odstavek 7. člena ZDR-1 prepoveduje kaznovanje delavca, ki je uveljavljal svoje pravice zaradi
trpinčenja. Odškodninska odgovornost delodajalca za mobing je urejena v 8. členu ZDR-1.
Kršitev prepovedi trpinčenja na delovnem mestu je prekršek po 217. členu ZDR-1. Šikaniranje
na delovnem mestu je kaznivo dejanje po 197. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16).
47. člen ZDR-1 določa dolžnost delodajalca, da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem
noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani
delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne
ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na
delovnem mestu. O sprejetih ukrepih mora delodajalec pisno obvestiti delavce na pri
delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih
delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).
Vir: MDDSZ

Statistični podatki s področja sociale javno dostopni
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Anžeta Logarja v zvezi s statističnimi podatki
na področju sociale.
Poslanec sprašuje po podatkih, ki so v celoti javno dostopni in objavljeni na spletu, zato so v
odgovoru navedene povezave do spletnih portalov, kjer so objavljene vse informacije.
1. Število delovno aktivnih oseb je dostopno na podatkovnem portalu SURSa “SI-STAT” in sicer
so dostopni podatki po mesecih, od januarja 2000 dalje:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700950S&ti=&path=../Database/Dem_soc
/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2
2. Število brezposelnih oseb v RS je prav tako javno dostopno na portalu SI-STAT. Podatke
lahko dinamično prikažete po statističnih regijah in spolu, za vse mesece od januarja 2005
dalje. Na enak način so dostopne tudi stopnje registrirane brezposlenosti.
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700950S&ti=&path=../Database/Dem_soc
/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2
3., 4. in 5. Podatki o številu novo prijavljenih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod),
število zaposlitev ter število odjav iz drugih razlogov so javno dostopni na spletni strani Zavoda.
Podatki so dostopni po mesecih, od januarja 2005 naprej in sicer ločeno glede na razlog prijave
oz. odjave iz evidence brezposlenih oseb.
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/prijavljeni_odjavljeni
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovore na petnajst poslanskih vprašanj
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovore na petnajst poslanskih vprašanj.
Vlada je poslancu dr. Francu Trčku odgovorila na devet vprašanj v zvezi z reševanjem
prometnih zastojev, udejanjanjem trajnostne mobilnosti, gradnjo 3. razvojne osi, obnovo
železniške proge Kočevje–Ribnica, uvedbo bencinskega centa, železniško povezavo s
sosednjimi državami, razvojem e-mobilnosti, uberizacijo in razvojem javnega potniškega
prometa.
Poslancu Ljubu Žnidarju je odgovorila na dve vprašanji, in sicer v zvezi s tretjo razvojno osjo in
integrirano vozovnico za javni potniški promet.
Poslancu Žanu Mahniču je odgovorila na dve vprašanji: o posodobitvah in rekonstrukcijo
cestne infrastrukture v občini Žiri ter posodobitvami in rekonstrukcijo cestne infrastrukture v
občini Gorenja vas–Poljane.
Poslancu Bojanu Podkrajšku je odgovorila na vprašanje povezano s sanacijo državnih cest.
Poslancu Branku Grimsu pa je odgovorila na vprašanje o izgradnji obvoznice okoli Bleda.
Vir: MzI

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko
podhranjenostjo Inšpektorata RS za delo
V skladu z določbami ZJU in Pravilnika o kadrovskih načrtih vlada sprejema Skupni kadrovski
načrt (SKN) organov državne uprave. Tako je na seji dne 15. 9. 2016 je sprejela Predlog
skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2017 in 2018 ter ob tem
tudi naložila ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev za ministrstva in organe v
sestavi posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je samostojen organ, ki pripravi predlog kadrovskega
načrta, ta pa je del skupnega kadrovskega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti (MDDSZ). V skupnem kadrovskem načrtu MDDSZ je od leta 2012 dovoljeno
število zaposlitev na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zmanjšalo za zgolj 3 delovna
mesta, na MDDSZ pa se je dovoljeno število zaposlitev zmanjšalo za 38.
Trenutno je v Inšpektoratu RS za delo zaposlenih 79 inšpektorjev.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko politiko
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc na
pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko politiko Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor.
Poslanec dr. Franc Trček je na ministrico za zdravje naslovil naslednji vprašanji:

1. Kdaj bo končno začela reševati problematiko in kako, vključno s časovnico in številom novih
kadrov?
2. Kako se bo dolgoročno reševala kadrovska in raziskovalno-razvojna problematika UKC MB?
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je v svojem odgovoru med drugim zapisala da
zdravstveni sistemi v Evropski uniji in tudi v Sloveniji se soočajo z velikimi izzivi. Potrebe po
zdravstvenih storitvah se spreminjajo in razvijajo glede na demografske, epidemiografske,
kulturne in socialne potrebe prebivalstva, zato se soočamo z večjim povpraševanjem po
zdravstvenih storitvah na eni strani, ter omejenimi finančnim in kadrovskimi sredstvi na drugi
strani.
Kot pojasnjuje ministrica načrtovanje kadrovskih virov v državi trenutno ne poteka kot usklajen
proces med vsemi ključnimi deležniki in ne temelji na ocenah potreb prebivalstva. Vzroke glede
navedenega gre pripisati predvsem delno skupnim in delno nasprotujočim si interesom vseh
vpletenih. Ministrstvo bo v spremembah zakonodaje, ki so predvideni v naslednjem letu,
pripravilo izhodišča za načrtovanje kadrov v zdravstvu, na podlagi katerih bo ministrstvo v
prihodnjih petih letih zagotovilo ustrezen način načrtovanja kadrovskih virov v zdravstvu, ki bo
temeljil na potrebah prebivalstva, upošteval spreminjajočo se demografsko strukturo in sledil
cilju enake dostopnosti do kakovostnih zdravstvenih storitev. Načrt bo poleg zdravstvenih
delavcev vključeval tudi zdravstvene sodelavce. Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z
ministrstvom v letih 2013, 2014 in 2015 razpisala večje število specializacij iz družinske
medicine in pediatrije.
Glede oblikovanja dolgoročne kadrovske politike v UKC MB pa ministrica pojasnjuje, da je
organizacija dela v javnem zdravstvenem zavodu, vodenje dela in poslovanje javnega
zdravstvenega zavoda v pristojnosti generalnega direktorja UKC MB in ne ministrstva. Glede na
navedeno kadrovsko politiko v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela vodijo posamezni
javni zdravstveni zavodi in sprejemajo odločitve o dovoljenem številu zaposlenih v okviru
priprave poslovnega oziroma kadrovskega načrta in tudi glede strukture zaposlenih.
Vir: MZ

Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje Branka Grimsa v zvezi z izsiljevanjem spletnih
uporabnikov
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Branka Grimsa v zvezi z izsiljevanjem spletnih
uporabnikov in ga pošlje Državnemu zboru.
Poslanec je na Vlado RS naslovil naslednje vprašanje: »Kako bo Vlada Republike Slovenije
ukrepala, da bo zaščitila podjetja in zasebne uporabnike pred izsiljevanjem na spletu?«
Vlada RS pojasnjuje, da v procesu digitalizacije družbe, ki jo zaznamuje izjemen razmah
interneta, mobilnih tehnologij, družbenih omrežij, računalništva v oblaku, lokacijskih storitev,
masovnih podatkov ter zbiranje in obdelava osebnih podatkov, vedno bolj do izraza prihajajo
tudi negativni pojavi, povezani s spletnim kriminalom. Pri tem so se v zadnjem času (to velja za
ves svet, ne le za Slovenijo) še posebej razširili različni izsiljevalski virusi (ransomware). Za
zajezitev omenjenih virusov je še vedno najbolj učinkovito preventivno delovanje z
ozaveščanjem uporabnikov o možnih spletnih nevarnostih. Predvsem gre za izredno previdnost
pri odpiranju priponk elektronske pošte neznanih pošiljateljev, obiske sumljivih spletnih strani
ali uporabo piratske programske opreme.

Na področju ozaveščanja v Sloveniji potekata dva projekta. Nacionalni odzivni center za
obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT) od leta
2011 izvaja nacionalni program ozaveščanja in izobraževanja Varni na internetu1. Ključni cilj
projekta, ki je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa tudi malim
podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom, je dvig stopnje informiranosti o varni rabi
interneta. Projekt, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, sodeluje tudi v kampanjah
evropskega meseca kibernetske varnosti.
V okviru Centra za varnejši internet, ki ga vodi konzorcij, sestavljen iz Fakultete za družbene
vede Univerze v Ljubljani, Arnes, Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zavoda MISSS2,
financirata pa ga Generalni direktorat Connect pri Evropski komisiji in Ministrstvo za javno
upravo, se izvajajo programi SAFE.SI3, TOM telefon in Spletno oko. Program SAFE.SI deluje kot
nacionalna točka ozaveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav.
Program TOM telefon otrokom in mladostnikom med drugim svetuje tudi o varni rabi interneta
in mobilnih naprav. Spletno oko pa je spletna prijavna točka, ki v partnerstvu s policijo,
tožilstvom, Uradom varuha za človekove pravice, ponudniki internetnih storitev, javnimi ter
drugimi zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi organizacijami omogoča anonimno prijavo
domnevno nezakonitega gradiva s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na spletu ter
ozavešča o problematiki nezakonitih spletnih vsebin.
V preteklosti so na SI-CERT skupaj s slovensko policijo in Uradom RS za preprečevanje pranja
denarja na podlagi njihove analize uspeli identificirati avtorja računalniškega virusa, s katerim
je slovenski kriminalni združbi v šestih mesecih uspela kraja 1,8 mio EUR iz računov okoli
petdesetih slovenskih podjetij.
V letih 2012 do 2016 so prejeli več kot tisoč prijav izsiljevalskih virusov z zahtevanimi
odkupninami v višini po okoli 500 EUR. Brez primernega odzivanja na SI-CERT in obveščanja
javnosti bi škoda presegla 500.000 EUR.
Januarja 2015 je potekal dolgotrajni sofisticiran napad na komitente šestih bank v Sloveniji.
Storilci so poslali preko 100.000 sporočil, oškodovanja komitentov pa so ocenjena na 100.000
EUR v zgolj tednu dni. Če ne bi na SI-CERT v sodelovanju s prizadetimi bankami poskrbeli za
takojšen odziv, bi bila oškodovanja gotovo nekajkrat večja.
Vlada Republike Slovenije je letos februarja sprejela Strategijo kibernetske varnosti, ki vsebuje
ukrepe za sistemsko ureditev področja in predvsem okrepitev nacionalnega sistema
zagotavljanja kibernetske varnosti. Država bo vzpostavila nacionalni organ za kibernetsko
varnost na strateški ravni sistema, ki bo povezal in koordiniral vse zmogljivosti na operativni
ravni sistema ter bo hkrati enotna kontaktna točka za mednarodno sodelovanje na področju
kibernetske varnosti. Prav tako bo okrepljena operativna raven sistema s prepotrebno
okrepitvijo SI-CERT, ki se bo tako lahko še bolje odzival na kibernetske grožnje slovenskim
državljanom in podjetjem ter vzpostavitvijo vladnega odzivnega centra (SIGOV-CERT) za
računalniška omrežja v javnem sektorju. SI-CERT aktivno sodeluje pri vzpostavitvi
vseevropskega omrežja zaupanja, v katerem sodelujejo nacionalni CERT-i, ki si bodo tako lahko
hitreje in učinkoviteje izmenjevali informacije o kibernetskih grožnjah in primernih odzivih
nanje. Prav tako je načrtovana tudi okrepitev programov ozaveščanja ter uvedba področja
kibernetske varnosti v izobraževalne programe na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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https://www.varninainternetu.si/
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.
http://safe.si/

Namen vseh teh ukrepov je zagotoviti boljšo ozaveščenost celotne populacije, s tem pa tudi
zajezitev izsiljevalskih virusov v Sloveniji.
Vir: MJU

Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi s financiranjem občin in
povprečnino
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Marijana Pojbiča v zvezi s
financiranjem občin in povprečnino.
Poslanec je v pisnem poslanskem vprašanje navedel dve vprašanji:
1. Kdaj in na kakšen način namerava vlada finančno zagotovljati ustrezna finačna sredstva
za normalno delovanje vseh lokalnih skupnosti?
2. Kaj bo vlada storila za izboljšanje skladnega regionalnega razvoja in kakšne ukrepe
načrtuje na tem področju?
Vlada na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) vseskozi zagotavlja ustrezna sredstva
občinam skladno z makro ekonomskimi pogoji in javno finančnimi zmožnostmi. Od sprejetja
ZFO-1 je preteklo osem proračunskih let. V tem času je vlada vseskozi spremljala učinke
zakona. Bolj sistematično je bila prvič analiza učinkov zakona opravljena že leta 2010. Posebej
pozorno pa je vlada spremljala delovanje sistema financiranja občin v času javno-finančne
krize. V času javnofinančne krize je vlada pri določanju povprečnine poleg potreb občin
upoštevala še makroekonomsko gospodarsko in fiskalno stanje v državi. Ustreznost takšnega
ravnanja izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča RS, št. odločbi, št. U-I-1/11-15 z dne 25. 5.
2011. V praksi so predstavniki občin za nastale razmere pogosto krivili sistem financiranja občin
oziroma ZFO-1, ki pa nima vpliva na makroekonomske pogoje delovanja javnih oblasti. Tako je
v proračunskih letih 2015 in 2016 višina povprečnine dosegla najnižjo točko, že v proračunskih
letih 2017 in 2018 pa je predlagana višina povprečnine znatno višja. Tako kot ostale javno
finančne blagajne so tudi občine, sicer s časovnim zamikom, nosile del bremena v času
gospodarske in javno finance krize.
Povprečnina kot podlaga izračuna primerne porabe občin je bila v zadnjih letih nižja na eni
strani zaradi omejenih okvirov javnofinančnih izdatkov ob močnem zmanjšanju razpoložljive
dohodnine kot vira financiranja primerne porabe, na drugi strani pa uveljavljanja sistemskih in
na drugi strani zaradi izvedbenih ukrepov, ki so občinam omogočili zmanjševanje stroškov in
razbremenitve občinskih proračunov. Pri določanju povprečnine so bili poleg ocenjenega vpliva
ukrepov za zniževanje stroškov vedno upoštevani tudi dejavniki, ki so vplivali na njihovo
povečanje, le da se ocene finančnih učinkov teh ukrepov, kot jih izračunajo občinska združenja
in vlada, razlikujejo. Ob tem je potrebno opozoriti, da občine ne izvajajo le nalog, ki jih nalagajo
zakoni, temveč tudi veliko drugih nalog. Občine lahko tudi ob trenutno določeni povprečnini
financirajo tudi dodatne in nadstandardne storitve občanom.
Predloga proračunov za leti 2017 in 2018 kažeta, da se gibanja v slovenskih javnih financah
izboljšujejo. Predlagana povprečnina za leti 2017 in 2018 je tako po povprečnini v višini 522
EUR v letih 2015 in 2016 ponovno višja, za leto 2017 znaša 530 EUR in za leto 2018 536 EUR, s
čimer je Vlada upoštevala povišane stroške, ki jih imajo občine tudi zaradi odločbe Ustavnega
sodišča glede financiranja neprofitnih najemnin in zaradi višjih stroškov dela.

Regionalna politika se v Sloveniji izvaja predvsem na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR). Njeni ukrepi se delijo na ukrepe za razvoj vseh regij (t.i.
horizontalna regionalna politika) in ukrepe razvojne podpore za problemska območja (obmejna
problemska območja, problemska območja z visoko brezposelnostjo, območja avtohtonih
narodnih skupnosti,…). Regionalna politika sledi cilju razvoja vseh regij, v okviru razpoložljivih
proračunskih možnosti pa si prizadeva dosegati cilje skladnega regionalnega razvoja predvsem
s financiranjem ukrepov na naštetih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in v
občinah z nižjim koeficientom razvitosti.
Regionalna politika v prihodnje računa tudi na učinke novega instrumenta po ZSRR-2, ki ga je
začela uveljavljati v letošnjem letu. Nov instrument regionalne politike po ZSRR-2 in v povezavi
z evropsko kohezijsko politiko so dogovori za razvoj regij. Cilj je, da se podpre ključne regijske
projekte, ki predstavljajo največje razvojne ovire v regijah in izkoriščajo regijske razvojne
potenciale. Za ta instrument regionalna politika nima na voljo posebnih sredstev ampak je
treba s koordinacijo ministrstev usklajevati specifične cilje posameznih regij s cilji resornih
politik. S strani regij predlagani projektni predlogi se usklajujejo medresorsko in z regijami.
Doslej še ni bil podpisan noben dogovor za razvoj regij, so pa usklajevanja v teku za vseh 12
razvojnih regij.
Cilj regionalne politike pri pripravi prvih dogovorov za razvoj regij je, da se proces teritorialnega
dogovarjanja še letos začne v prav vseh regijah. Prišli smo do faze soočenja regijskih potreb in
finančnih možnosti v proračunih ministrstev. V prvi fazi bodo dogovori za razvoj regij
financirani pretežno iz sredstev Evropske kohezijske politike, v nadaljevanju pa si bo regionalna
politika prizadeva tudi za vključitev integralnih sredstev državnega proračuna. Dogovori za
razvoj regij so z vidika povezovanja pristopov pri financiranju razvojnih projektov »od spodaj
navzgor« in »od zgoraj navzdol«, velik izziv Vlade RS kot celote.
Vir: MJU

Odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede arbitražnega postopka o meji
med Slovenijo in Hrvaško
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede arbitražnega
postopka o meji med Slovenijo in Hrvaško.
Poslanca mag. Branka Grimsa je v vprašanju zanimalo, kaj bo storila Vlada RS, "da bi vsaj
ublažila posledice blamaže z mednarodno arbitražo o meji s Hrvaško" in ali bo "za mednarodni
škandal, povezan z arbitražo o meji s Hrvaško, končno kdo le prevzel odgovornost, kdaj in na
kakšen način".
Slovenija je po objavi domnevnih prisluhov storila vse za ohranitev neodvisnosti in
nepristranskosti arbitražnega sodišča in postopka. 23. 7. 2015 je nekdanja agentka dr. Drenik
odstopila. Po odstopu arbitra dr. Sekolca je Slovenija za arbitra imenovala predsednika
Meddržavnega sodišča sodnika Abrahama, po njegovem odstopu pa je imenovanje arbitra
prepustila predsedniku arbitražnega sodišča. S tem je Slovenija pokazala zlasti, da se zavzema
za neodvisno in nepristransko odločitev sodišča.
Slovenija je svoje argumente glede hrvaških navedb arbitražnemu sodišču na njegov poziv
predstavila v pisni vlogi z dne 26. 2. 2016 in na ustni obravnavi dne 17. 3. 2016.

Arbitražno sodišče je 30. 6. 2016 izdalo delno razsodbo, v kateri je naslovilo argumente
Slovenije in Hrvaške glede dogodkov, ki so se zgodili julija 2015, in odločilo, da je Slovenija sicer
kršila določbe arbitražnega sporazuma, ker je bila ex parte v stiku z arbitrom, ki ga je prvotno
imenovala, da pa omenjena kršitev ni bila takšne narave, da bi Hrvaški dala upravičen razlog za
to, da odstopi od arbitražnega sporazuma, in ni takšne narave, da bi vplivala na zmožnost
sodišča, da v trenutni sestavi sprejme končno razsodbo neodvisno in nepristransko.
Arbitražni sporazum ostaja v veljavi, arbitražni postopek pa se nadaljuje.
Vir: MZZ

Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Ljuba Žnidarja v zvezi s prikritim
zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi s prikritim
zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva.
V pisnem poslanskem vprašanju poslanec DZ ugotavlja, da je zadolževanje občin urejeno z
zakonom. Vendar pa zakon ne ureja zadolževanja občin preko posrednika – v raznih oblikah
javno zasebnega partnerstva. Tako se lahko občina zadolži na način, da stopi skupaj z zasebnim
partnerjem v projekt, ki presega njene finančne zmožnosti. Posledica tega pa je lahko, da
občina obveznosti iz projekta zasebnemu partnerju ne more poravnati. Na podlagi naveden
vsebine podaja naslednji vprašanji:
1. Zato sprašujem, ali ste s takim načinom zadolževanja občin seznanjeni?
2. Kako vršite finančno kontrolo nad zadolževanjem občin oziroma ali jo s tem načinom
zadolževanja občin izgubljate?
Vlada pojasnjuje, da zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo Zakon o javnih
financah (ZJF), Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Ministrstvo za finance izda občini soglasje k
zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, pri čemer
se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v ZFO-1 in ZIPRS1617.
Občina mora pridobiti soglasje k zadolžitvi v primeru najema kredita ali posojila za izvrševanje
občinskega proračuna, v primeru najema kredita ali posojila za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna in v primeru sklenitve pogodbe o zakupu ali najemu, na podlagi katere
lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na najemnika (finančni najem). V primeru
izdaje poroštva za obveznosti drugih oseb iz naslova kreditov in posojil občini ni potrebno
pridobiti soglasja Ministrstva za finance. O sklenjenih poslih zadolževanja (najetje posojil
oziroma kreditov, izdaja poroštev za obveznosti drugih oseb iz naslova kreditov in posojil in
finančni najemi) občine poročajo Ministrstvu za finance v skladu s Pravilnikom o pošiljanju
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin. Občinam
je tako dovoljeno sklepati le tiste posle zadolžitve, ki so urejeni v veljavnih predpisih, saj tudi
Ustava Republike Slovenije določa, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem
predpisu.
Tako niso dovoljene oblike prevzemanja obveznosti, ki imajo na primer naravo blagovnega
kredita, to je posojila za nakup proizvoda, blaga oziroma storitve, ki jih ni potrebno plačati v
veljavnih plačilni rokih (sem sodi tudi obročno plačilo obveznosti). Ti posli se v skladu z ZFO-1

vštevajo v največji obseg možnega zadolževanja občine in se s tem upoštevajo v postopkih za
izdajo morebitnega novega zadolževanja občine.
Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP) ne ureja zadolževanja občin. Javno zasebna
partnerstva (pogodbe) se sklepajo na podlagi uredb Vlade RS ali občinskih odlokov na podlagi
ZJZP. V kolikor so spoštovane določbe ZJZP, pogodbe ne predstavljajo zadolžitve občine.
Vir: MJU

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z odločitvijo
vrhovnega sodišča, da je bil odvzem koroških dečkov starima staršema nezakonit in da so bile
kršene ustavne pravice starih staršev
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Vinko Gorenak je na Vlado Republike
Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, da je bil odvzem koroških dečkov starima staršema nezakonit in da so bile kršene
ustavne pravice starih staršev. Poslanec je na predsednika vlade naslovil vprašanje, kako bo
ukrepal zoper ministrico dr. Anjo Kopač Mrak po omenjeni odločitvi.
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor, da je predsednik vlade ob odločitvi Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije glede nezakonitega odvzema otrok javno izrazil svojo zaskrbljenost
in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak pozval
na sestanek.
Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je sodba pomembna za prihodnjo socialno in družinsko
politiko v državi in da ministrica še vedno uživa zaupanje te vlade. Predsednik vlade je ob tem
izrazil pričakovanje, da bo ministrica dr. Anja Kopač Mrak do konca leta uresničila zastavljene
cilje in že dane zaveze.
Vir: KPV

Vlada sprejela odgovor Državnemu svetu RS na sklep, ki ga je Državni svet sprejel ob obravnavi
zaključkov posveta »Izvajanje lokalnih javnih služb«
Državni svet je na 44. seji obravnaval ugotovitve s posveta z naslovom »Izvajanje lokalnih javnih
služb« in sprejel sklep s pozivom Vladi, da prouči stališča, ugotovitve in opozorila. Vlada v
svojem odgovoru pojasnjuje svoja stališča do ugotovitev s posveta Državnega sveta oz.
interesne skupine lokalnih interesov. Vlada je podala odgovore glede na delovna področja
ministrstev in njihove pristojnosti.
Tako je pripravila pojasnila v zvezi s sistemom financiranja občin in povprečnino. V skladu z
nedavno sprejeto Strategijo razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 je Ministrstvo
za javno upravo pripravilo osnutek sprememb Zakona o financiranja občin in ga bo še v tem
letu usklajevalo z ministrstvi in z združenji občin. Spremembe so predvidene prav glede
izračuna primerne porabe občin. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema
lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in
učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. V strategiji se je Vlada opredelila tudi do vprašanja
teritorialne komponente in zavzela stališče, da mora biti združevanje občin prostovoljno.
Proces povezovanja občin in opravljanja razvojnih nalog na regionalni ravni bo temelj za
vzpostavitev pokrajinske ureditve v Sloveniji.

V odgovoru vlada nadalje pojasnjuje novosti na področju podeljevanja koncesij in posodobitvi
sistemske ureditve na področju javnih zavodov, saj vlada ocenjuje, da je treba doreči razmerje
med javno službo in tržno dejavnostjo, vodenje javnih zavodov ter tudi statusne oblike, v
katerih se bo izvajala javna služba.
Nadalje Vlada daje pojasnila v zvezi s pogrebno in pokopališko dejavnostjo ter ureditvijo
lekarniške dejavnosti. Ob koncu pa vlada v odgovoru pojasni tudi načrtovane spremembe oz.
prenovo sistemske zakonodaje na področju gospodarskih javnih služb, ki je ena od načrtovanih
nalog Ministrstva za okolje in prostor, ki že poteka; pripravljena so izhodišča in ustanovljena
medresorska delovna skupina, ki bo spremljala in vodila projekt prenove zakonodaje.
Vir: MJU

Vlada sprejela sklep o pokritju intervencijskih stroškov gašenja požara na Kraškem robu
Vlada se je na današnji seji, 1. decembra, seznanila s poročilom o intervencijskih stroških ob
obsežnem požaru v naravnem okolju na Kraškem robu avgusta letos. Ministrstvo za finance je
zadolžila, da Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovi sredstva za pokritje
intervencijskih stroškov prostovoljnim gasilskim društvom, poklicnim gasilskim enotam,
Aeroklubu OLC Portorož in Mestni občini Koper.
Poročilo obravnava intervencijske stroške gašenja obsežnega požara, do katerega je prišlo med
7. in 10. avgustom letos na območju med Črnotičami in Dolom pri Hrastovljah v obalno-kraški
regiji, ki so nastali na podlagi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem
požaru v naravnem okolju. Izdelano je na podlagi poročil pristojnih državnih organov in
organov lokalnih skupnosti, poročil gasilskih enot, Zavoda za gozdove Slovenije, Policije in
Slovenske vojske.
Ogenj je zajel 459,43 ha površin, od tega 196,98 ha gozdov in grmišč ter 262,45 ha drugih
površin. Posredovalo je 1.327 gasilcev s 394 gasilskimi vozili iz dveh poklicnih gasilskih enot ter
iz 112 prostovoljnih gasilskih društev in 11 gasilskih zvez iz obalno-kraške regije,
severnoprimorske regije, notranjske regije, ljubljanske I. regije in ljubljanske II. regije.
Prostovoljni gasilci so opravili 13.453 prostovoljnih ur. Gasili so tudi trije helikopterji Slovenske
vojske in vojaško letalo Pilatus. Na podlagi zbranih poročil so ugotovljeni intervencijski stroški v
višini 209.240,65 evra.
Vlada je Ministrstvo za finance zadolžila, da Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
zagotovi sredstva v višini 145.876,55 evra za pokritje intervencijskih stroškov, in sicer 112
prostovoljnim gasilskim društvom in 11 gasilskim zvezam, dvema poklicnima gasilskima
enotama, občini Koper in Aeroklubu OLC Portorož. Upravi Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, Slovenski vojski, Policiji in Zavodu za gozdove Slovenije se intervencijski stroški v
višini 61.394,10 evra ne povrnejo.
Vlada je Ministrstvo za obrambo zadolžila, da v primeru ugotovitve malomarnosti na podlagi
končane preiskave pristojnih organov od povzročitelja požara izterja povrnitev intervencijskih
stroškov.
Vir: MO

Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom memoranduma v zvezi z mednarodnim
strateškim zračnim prevozom za tovor velikih dimenzij (SALIS MOU)
Vlada se je na današnji seji, 1. decembra, seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu
Memoranduma o soglasju o sodelovanju v zmogljivostih mednarodnega strateškega zračnega
prevoza za tovor velikih dimenzij (SALIS MOU).
Slovenija je k partnerstvu SALIS pristopila 28. junija 2004 na Vrhunskem srečanju
Severnoatlantske zveze v Istanbulu, ko je takratni minister za obrambo na podlagi pooblastila
Vlade Republike Slovenije z dne 24. junija 2004 podpisal Memorandum o soglasju za začasno
rešitev strateškega letalskega transporta (SALIS MOU) ter tako izrazil pripravljenost Republike
Slovenije, da sodeluje v projektu zagotavljanja strateškega letalskega prevoza za tovor velikih
dimenzij.
Sodelovanje v Partnerstvu SALIS je za našo državo pomembno zato, ker ji omogoča izpolnjevati
prevzeti cilj zmogljivosti zveze Nato. Zračnoprevozne storitve, ki jih Ministrstvo za obrambo v
okviru tega partnerstva vsako leto zakupi, uporablja praviloma za potrebe sodelovanja v
mednarodnih operacijah v podporo miru skladno s svojimi mednarodnimi zavezami oz. s
programom zavezništva, lahko pa tudi za sodelovanje v mednarodnih humanitarnih akcijah ob
nesrečah oziroma katastrofah velikega obsega.
Konec leta 2016 se izteče veljavnost obstoječega SALIS MOU, ki ga bo nadomestil nov SALIS
MOU, sklenjen za obdobje 2017–2021.
SALIS MOU omogoča državam uporabo letal AN-124-100 ali drugega primernega letala z
različnimi kvotami oziroma pravicami aktiviranja, pa tudi pravno podlago za sklepanje
nadaljnjih podrobnejših dogovorov in pogodb, potrebnih za izvajanje skupnega programa.
Vir: MO

Vlada se je seznanila z Informacijo o prevzemu vloge Natovega kontaktnega veleposlaništva v
Bernu za obdobje 2017 - 2018
Vlada se je seznanila z Informacijo o prevzemu vloge Natovega kontaktnega veleposlaništva v
Bernu za obdobje 2017 - 2018.
Slovenija oz. slovensko veleposlaništvo v Bernu bo januarja 2017 nadaljevalo z vlogo Natovega
kontaktnega veleposlaništva v Švici za prihodnji dve leti (2017 in 2018). Slovenija vlogo vodenja
Natovega kontaktnega veleposlaništva v Švici opravlja že v mandatu 2015 - 2016,
Severnoatlantski svet pa je, na podlagi predhodno izraženih interesov za vodenje kontaktnih
veleposlaništev, 14. julija 2016 sprejel odločitev, da Slovenija v letih 2017 in 2018 nadaljuje s to
vlogo.
Veleposlaništvo RS v Bernu bo v okviru svojih nalog kot kontaktno veleposlaništvo še naprej
aktivno sodelovalo s švicarsko vlado, predvsem ministrstvom za zunanje zadeve in
ministrstvom za obrambo, diplomatskimi predstavništvi držav članic Nata, mediji ter
fakultetami na vseh temah sodelovanja Švice z Natom, predvsem skozi IPCP (Individual
Partnership and Cooperation Programme) ter Partnerstvo za mir. Vloga kontaktnega
veleposlaništva pa je prav tako dobra priložnost za krepitev bilateralnega sodelovanja med
Slovenijo in Švico.

Vir: MZZ

Vlada sprejela stališče Republike Slovenije o podpisu in začasni uporabi sporazuma, ki spreminja
Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi
varnosti civilnega letalstva
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da podpira stališče Republike Slovenije do predloga
sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi sporazuma, ki spreminja Sporazum med Združenimi
državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva.
Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi
varnosti civilnega letalstva (Sporazum) je začel veljati 1. maja 2011 in vključuje potrditve
plovnosti in spremljanje proizvodov civilnega letalstva, potrditve okoljskih preskusov in
dovoljenj za proizvode civilnega letalstva in odobritve ter nadzor objektov za vzdrževanje. Obe
strani sta opozorili, da je potrebno sodelovanje povečati na dodatna področja, ki se nanašajo
na licenciranje in usposabljanje kadrov, delovanje zrakoplova, letališča in službe zračnega
prometa in upravljanje zračnega prometa, zato so ta področja vključena v sporazum, ki
spreminja veljavni Sporazum.
Za tesnejše sodelovanje med ZDA in EU pri ureditvi varnosti civilnega letalstva se zavzema
celoten letalski sektor, ker to pomeni zmanjševanje nepotrebnih transakcijskih stroškov in
splošne konkurenčnosti industrije, dodaja pa malo ali nič k varnosti.
EU in ZDA predlagata, da se poenostavijo regulativne zahteve in postopki na obeh straneh
Atlantika, kar bo zagotovilo znatne prihranke (organizacijske strukture, sredstva, programi
usposabljanja, notranji procesi ter programi nadzora).
Vir: MzI

Nova v.d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na MDDSZ Tanja Amon
Vlada je za v.d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovala Tanjo Amon, in sicer do imenovanja
generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
Ministrica je ugotovila, da Tanja Amon izpolnjuje vse predpisane pogoje in podala predlog z dne
23. 11. 2016, s katerim predlaga Vladi Republike Slovenije, da za vršilca dolžnosti generalnega
direktorja Direktorata za socialne zadeve imenuje Tanja Amon in sicer do imenovanja
generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest
mesecev.
Tanja Amon je direktorica Centra za socialno delo Ljubljana Šiška; med leti 2012 in 2015 je
vodila Center za socialno delo Domžale, pred tem pa je vrsto let delala na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti na Direktoratu za socialne zadeve.
Vir: MDDSZ

Brezplačen prenos državnih zemljišč za ureditev mirujočega prometa ob Cesti 4. julija na Vidmu v
Krškem
Vlada je na današnji seji odobrila sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu državnega
premoženja z Občino Krško. Nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na
občino prenašajo zaradi izvedbe načrtovanega projekta »Ureditev mirujočega prometa ob
Cesti 4. julija na Vidmu v Krškem«.
Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino so nepremičnine parc. št.
762/16, (ID 6480863), pozidano zemljišče in površine cest v izmeri 4.400 m², parc. št. 762/17,
(ID 6480862), pozidano zemljišče in površine cest v izmeri 290 m², parc.št. 762/18 (ID
6480861), pozidano zemljišče in površine cest v izmeri 84 m², parc.št. 762/19 (ID 6480865),
pozidano zemljišče in območje centralnih dejavnosti izmeri 172 m² in parc. št. 762/20 (ID
6480866), pozidano zemljišče in območje centralnih dejavnosti izmeri 64 m², vse k.o. 1316 –
Stara vas, v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in v lasti Republike
Slovenije. Občina bo s ciljem realizacije načrtovanega projekta na zadevnih nepremičninah
izvedla novo prometno ureditev, zaprla bo dostop za promet ter prostor pretežno namenila za
sprehajalce in kolesarje, uvedla pa bo tudi režim kratkotrajnega parkiranja. Prav tako bo
občina izvedla preplastitev obstoječe ulice in parkirišč v površini cca 550 m² z izvedbo novih
betonskih robnikov, obnovila bo kanalizacijo za odvodnjavanje meteornih voda, obnovila javno
razsvetljavo, izvedla nove talne označitve in obnovila horizontalno ter vertikalno prometno
signalizacijo, postavila klopi in koše za smeti, namestila nove parkomate in območje celostno
hortikulturno uredila.
Vir: MGRT

Spremembe članov medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje
Vlada je razrešila Dušana Pšeničnika z mesta vodje Medresorske delovne skupine za prenovo
registrske zakonodaje in za vodjo omenjene skupine imenovala Jerneja Tovšaka iz Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vir: MGRT

Vlada določila plačila članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Vlada je določila plačila članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Vlada je na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS v vlogi skupščine družbe
Slovenski državni gozdovi določila plačilo članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni
gozdovi, d. o. o. Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za svoje delo v nadzornem
svetu. Pripada jim plačilo, ki je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Članom
nadzornega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 7.800,00 EUR bruto letno na
posameznega člana in sejnina 200,00 EUR bruto za udeležbo na seji. Plačilo za opravljanje
funkcije, sejnine, doplačila za predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta ter
doplačila za opravljanje funkcije člana in/ali predsednika posamezne komisije nadzornega sveta
so določena skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.
Enako so določene tudi sejnine za korespondenčne seje nadzornega sveta in seje komisij ter
omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta. Člani
nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki

nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih,
ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo.
Vir: MKGP

Pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku o učinkovitosti mladinske politike
Računsko sodišče Republike Slovenije je aprila lani izvedlo revizijo in pripravilo osnutek
revizijskega poročila o učinkovitosti mladinske politike. Da bi odpravili morebitna nesoglasja,
sredi decembra sklicuje razčiščevalni sestanek, ki se ga mora udeležiti zastopnik ali
pooblaščenec revidiranca.
Vlada je na današnji seji za udeležbo na omenjenem sestanku pooblastila dr. Petra Debeljaka,
direktorja Urada RS za mladino.
Vir: MIZŠ

Vlada v Nacionalni odbor za obeleževanje 100 letnic 1. svetovne vojne (2014–2018) dodatno
imenovala dva člana
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic 1.
svetovne vojne (2014–2018), imenovanim s sklepom z dne 10. oktobra 2013, dodatno
imenujeta Dragica Bac, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot
članica odbora, in Jože Šerbec, Kobariški muzej, kot član odbora.
S tem sklepom se ugotovi, da Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne
(2014–2018) deluje v naslednji sestavi:
– Andreja Katič, ministrica, Ministrstvo za obrambo, predsednica,
– dr. Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, namestnica predsednice,
– mag. Petra Culetto, Ministrstvo za obrambo, članica,
– mag. Uroš Krek, Urad predsednika Republike Slovenije, član,
– Sanja Štiglic, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,
– Silvester Gaberšček, Ministrstvo za kulturo, član,
– dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član,
– dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
– Nataša Hvala Ivančič, Občina Kobarid, članica,
– major Zvezdan Marković, Ministrstvo za obrambo, član,
– Vasja Klavora, novogoriški odbor za praznovanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član,
– Zdravko Likar, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, član,
– dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član,
– mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član,
– Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, članica,
– Gorazd Skrt, Slovenska turistična organizacija, član,
– Samo Bevk, Ministrstvo za obrambo, član,
– Dragica Bac, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,
– Jože Šerbec, Kobariški muzej, član.
Nacionalni odbor je na svoji 7. redni seji sprejel sklep, da se nacionalni odbor razširi s
predstavnikom oz. predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti (MDDSZEM). Na sejah nacionalnega odbora je bilo namreč večkrat izpostavljeno
vprašanje evidence vojaških grobišč ter padlih slovenskih vojakov med 1. svetovno vojno na
številnih frontah, predvsem pa na območju soške, srbske in vzhodne fronte. Prav tako so bili
tudi podani predlogi za zaznamovanje spomina na padle slovenske vojake zunaj ozemlja
Republike Slovenije. Ker v okviru MDDSZEM skrbijo za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi
mednarodnih predpisov, sporazumov in drugih aktov s področja varstva vojnih grobišč ter za
pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja vojnih grobišč, hkrati pa izvajajo
tudi potrebne postopke in pripravljajo pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter
vodijo register vojnih grobišč, bo z imenovanjem predstavnice tega ministrstva v nacionalni
odbor nedvomno zagotovljeno še boljše delo odbora.
Ker je vsebina dela nacionalnega odbora povezana tudi z delom Kobariškega muzeja, saj odbor
in muzej pogosto soorganizirata posamezne dogodke, je bilo v odbor smiselno imenovati tudi
predstavnika Kobariškega muzeja. V letu 2017 je namreč kot osrednja slovesnost
zaznamovanja 100. obletnic 1. svetovne vojne v Kobaridu načrtovan koncert vojaških
orkestrov, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za obrambo, Občina Kobarid in Kobariški muzej.
Z imenovanjem dveh novih članov nacionalnega odbora bo zagotovljeno nadaljevanje dela
odbora pri usklajevanju dogodkov in aktivnosti, ki jih bo Republika Slovenija do leta 2018
posvetila zaznamovanju 100. obletnic 1. svetovne vojne tako na nacionalni kot tudi na
mednarodni ravni.
Vir: MO

Vlada podala soglasje k imenovanje Bogdana Tušarja za direktorja javnega zavoda Psihiatrična
bolnišnica Idrija
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep s katerim soglaša z imenovanjem Bogdana Tušarja,
univ. dipl. prav., stanujoč Mladinska ulica 14, 5281 Spodnja Idrija, za direktorja javnega
zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija (v nadaljevanju: PB Idrija) je 29. 9. 2016 na
Zavodu RS za zaposlovanje in spletnih straneh PB Idrija, objavil razpis za prosto delovno mesto
direktorja PB Idrija, za mandatno dobo 4 (štirih) let. Razpisna komisija sveta zavoda je 18. 10.
2016 ugotovila, da je na razpis za prosto delovno mesto direktorja PB Idrija, pravočasno in
pravilno označeno prispela ena (1) vloga (do dne 14. 10. 2016) in da nepravočasnih vlog ni bilo.
Prejeta vloga je bila popolna, kandidat je izpolnjeval zahtevane pogoje iz javnega razpisna in je
priložil strategijo razvoja zavoda. Člani sveta zavoda PB Idrija so na 6. redni seji sveta zavoda
25. 10. 2016 sprejeli Sklep o imenovanju g. Bogdana Tušarja, univ. dipl. prav., za direktorja PB
Idrija za štiriletno mandatno obdobje.
Vir: MZ

Vlada o spremembi Sklepa o medresorski delovni skupini eIDAS
Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne
skupine za pripravo nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe (EU) št. 910/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske
transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, t. i. medresorska delovna
skupina eIDAS.

Gre za spremembe v članstvu, ki so potrebne zaradi prenosa pristojnosti za področje
informacijske družbe iz MIZŠ na MJU, kamor je bil prenesen tudi Direktorat za informacijsko
družbo, ki je pristojen za koordinacijo priprave nacionalnega okolja za izvajanje Uredbe eIDAS
in s tem tudi za vodenje medresorske delovne skupine eIDAS. Popravek je potreben tudi zaradi
prenosa upravljanja projekta eZdravje iz Ministrstva za zdravje na NIJZ.
Vir: MJU

Vlada omogočila nadaljevanje scenske produkcije v Stari elektrarni
Vlada je sprejela sklep, da ponovno sklene najemno pogodbo z Elektro Ljubljana, d.d., za
prostore Stare mestne elektrarne zaradi kulturnega potenciala in infrastrukturne primernosti.
Vlada je potrdila javni interes Republike Slovenije, da zaradi nemotenega izvajanja javnih
kulturnih programov ali kulturnih projektov v javnem interesu s področja uprizoritvenih
umetnosti, za katere ne obstaja druga razpoložljiva primerljiva javna kulturna infrastruktura,
Republika Slovenija za obdobje 10 let ponovno najame prostore Stare mestne elektrarne,
Slomškova 18, Ljubljana.
Gre za dvorano v izmeri 367 m2 ter spremljajoče prostore v kleti, to so sanitarije v izmeri 50 m2,
prostor pod odrom v izmeri 240 m2 in prostor v izmeri 59 m2, kjer so sanitarije z umivalnico,
garderoba in čajna kuhinja za nastopajoče.
Z omogočitvijo nadaljnjega umetniškega dela v tem izjemno uporabnem in tudi že
uveljavljenem prostoru se zagotavlja že prepoznana kakovost in raznovrstnost kulturne
produkcije ter dostopnost kulturnih dobrin.
Vir: MK

