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Vlada sprejela predlog Zakona o spodbujanju investicij
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog Zakona o spodbujanju investicij
z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z
uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.
Zakon prinaša tri glavne spremembe:
• izenačuje domače in tuje investitorje,
• določa prioritetno obravnavo za državo strateško pomembnih investicij
• in predvideva podporo tistih investicij, ki bodo trajnostno naravnane.
Predlog novega zakon določa tudi aktivnosti spodbujanja investicij in internacionalizacije
slovenskega gospodarstva. Zakon izenačuje domače in tuje investitorje glede možnosti
pridobitve spodbud za investiranje.
Investicije so za nacionalno ekonomijo dejavnik večanja produktivnosti in nosilec tehničnega
napredka, s tem je primarna vloga investicij ustvarjanje gospodarske stabilnosti in rasti. Za
zagotovitev dolgoročne blaginje prebivalcev so potrebne investicije, ki bodo prispevale k
prehodu v zeleno, z viri gospodarno in nizkoogljično krožno gospodarstvo.
Prav tako so investicije za nacionalno ekonomijo eden najpomembnejših dejavnikov pri
pospeševanju gospodarskega razvoja. Pomenijo povečanje kapitala, ustvarjajo proizvodnje
zmogljivosti ter povečujejo število delovnih mest in možnost mobilizacije delovne sile, ki bi
sicer ostala neizkoriščena. S tem prispevajo k razvoju gospodarskih družb in njihovemu
prestrukturiranju, saj so investicije dolgoročno predvsem dejavnik večanja produktivnosti,
prenosa znanja in nosilec tehničnega napredka, s tem pa povečujejo trgovinsko menjavo in
integracije ter spodbujajo konkurenco, skrbijo za skladnejši regionalni razvoj in dodatne
davčne prihodke.
Pozitivni podatki o tekočih gospodarskih gibanjih kažejo, da Republika Slovenija ponuja vse
več potencialnih možnosti za vstop novih investitorjev in za širitev poslovanja tako domačim
kot tujim podjetjem.
Kot strateško investicijo zakon opredeljuje investicijo v višini 40 mio EUR, ki zagotovi 400
novih delovnih mesta v predelovalni in storitveni dejavnosti. V razvojno raziskovalni dejavnosti
pa se kot strateška šteje investicija v višini 20 mio EUR z 200 novonastalimi delovnimi mesti.
Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna skupina z zastavljeno časovnico, na čelu
katere bo MGRT. Delovna skupina bo imela tudi predstavnika Ministrstva za okolje in prostor.
Glavni namen te skupine je izpeljava usklajenega in karseda hitrega procesa pridobivanja
dovoljenj, kot so:
• okoljevarstveno soglasje,
• okoljevarstveno dovoljenje
• in gradbeno dovoljenje.

Investicije se bodo ocenjevale po merilih, na osnovi katerih se bo odločilo ali investicija
spodbudo sploh dobi in kakšna ta spodbuda bo. V skladu s pravili o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči se spodbuda lahko giba med 10 in 25 %.
Med merili je ključni poudarek na trajnostnemu in okoljskemu vidiku investicij. Vsaka izmed
investicij ima svojevrsten vpliv na naravno in družbeno okolje in prav je, da je v skladu z
družbeno odgovorno držo podjetij, trajnost dobila svoje mesto tudi v zakonu o investicijah.
Vir: MGRT

Vlada sprejela predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spodbujanju razvoja
turizma (ZSRT–1), ki celovito ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
Turizem je perspektivna gospodarska dejavnost, ki ima vse pogoje, da postane tudi ena
najuspešnejših in najpomembnejših v Sloveniji. Še posebej je pomembna kot spodbujevalec
gospodarske rasti in razvoja ter generator delovnih mest. Poleg tega spodbuja razvoj
infrastrukture, pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj, med seboj povezuje različne
sektorje in spodbuja usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj. S svojimi številnimi ugodnimi vplivi
na gospodarski in družbeni napredek je eden glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega
razvoja v Sloveniji. Spodbujanje razvoja turizma je zato v okviru nacionalnega gospodarstva še
posebnega pomena.
Zakon določa tudi način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje Strategije razvoja turizma
Republike Slovenije na državni ravni in za to potrebna sredstva. Določa tudi, da bo naloge,
povezane s trženjem in promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije še naprej izvajala
javna agencija Slovenska turistična organizacija, ki bo za učinkovitejše izvajanje svojih nalog
na področju promocije slovenskega turizma v tujini pridobivala dodatna finančna sredstva iz
naslova v ta namen uvedene promocijske takse.
Zakon omogoča bolj sistemsko financiranje promocije Slovenije v tujini in poenostavlja
opravljanje določenih turističnih dejavnosti oz. poklicev. Ena od pomembnejših sprememb, ki
jih zakon prinaša, je višina turistične takse, ki jo bo tudi v prihodnje občina določala
samostojno in to v okvirni višini do 2,5 evra, kar predstavlja pomembno povečanje namenskih
sredstev, saj je turistična taksa doslej znašala do 1,265 evra. Gostje bodo poleg turistične
takse po novem plačevali tudi promocijsko takso. Ta bo zaračunana v višini 25 % turistične
takse in bo neposredni prihodek Slovenske turistične organizacije, s katero bo zagotovljeno
financiranje trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije. STO bo po ocenah iz
tega naslova letno prejela okoli 4,7 mio EUR dodatnih sredstev. Promocijsko takso bodo
nastanitveni obrati skupaj s turistično takso nakazovali občini, ta pa bo promocijsko takso nato
prenakazala STO.
Zakon na novo ureja tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
paketov. Glede na veljavni zakon, bodo ti pogoji bistveno poenostavljeni. V osnutku ZSRT so
upoštevana določila nove evropske direktive. Uvedeno je nekaj novih pojmov, kot sta denimo
potovalna storitev in turistični paket.
Zakon predvideva tudi nekaj izjem, kjer se zahteve, ki sicer veljajo za organizatorja turističnih
paketov, ne uporabljajo. To velja denimo za turistične pakete, ki ne vključujejo prenočevanja
in trajajo manj kot 24 ur. Ali pa za pakete, ki se ponujajo občasno, se javno ne oglašujejo in se
izvajajo na nepridobitni osnovi. Tu bo uvedeno tudi dodatno varovalo, da ne bi prihajalo do
zlorab. Skupna letna višina vplačanih zneskov za izvedbo teh paketov je omejena na 15.000
evrov, vendar so tudi tu predvidene izjeme. Določene vzgojno-izobraževalne ustanove v
skladu z letnim delovnim načrtom izvajajo strokovne ekskurzije, zato zanje ta znesek ne velja.
Znesek npr. ni omejen niti v primeru pravnih oseb, ki jim je priznan status v javnem interesu
(kot npr. taborniki in skavti). Znesek pa tako ne velja še za verske skupnosti, ki v skladu z
zakonom seveda izvajajo svoje redne aktivnosti.

Poklic turistični vodnik ostaja reguliran, dereguliran pa bo po novem poklic turistični
spremljevalec. Pri tem zakon sledi podpori širše javnosti, saj je zakonodajalcu v interesu, da je
zakon karseda življenjski.

Vir: MGRT
Vlada sprejela sklep glede pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let
javnih zdravstvenih ustanov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in
terciarni ravni
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela sklep glede pokrivanja presežkov odhodkov nad
prihodki iz preteklih let. Vlada RS se je odločila da se javnim zdravstvenim zavodom, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in na dan 31. decembra 2016
v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, zagotavlja 80 % stanja presežkov
odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. decembra 2016 iz naslova javne službe,
skupaj v višini 135.685.281 evrov, in sicer:
- Splošni bolnišnici Brežice 263.963 evrov,
- Splošni bolnišnici Celje 4.176.884 evrov,
- Splošni bolnišnici Izola 12.373.646 evrov,
- Splošni bolnišnici Jesenice 3.155.311 evrov,
- Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 1.534.819 evrov,
- Onkološkemu inštitutu Ljubljana 3.083.506 evrov,
- Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana 79.879.210 evrov,
- Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor 5.477.235 evrov,
- Splošni bolnišnici Murska Sobota 1.525.059 evrov,
- Splošni bolnišnici Novo mesto 4.381.115 evrov,
- Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj 6.151.410 evrov,
- Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 5.242.597 evrov,
- Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica 7.143.562 evrov,
- Bolnišnici Topolšica 825.262 evrov in
- Splošni bolnišnici Trbovlje 471.702 evrov.
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) določa, da bo iz državnega proračuna
zagotovljen enkraten transfer v višini 80 % stanja presežkov odhodkov na prihodki iz preteklih
let na dan 31. 12. 2016 iz naslova javne službe za pokrivanje presežkov odhodkov nad
prihodki iz preteklih let za vse javne bolnišnice, ki na dan 31. 12. 2016 v bilanci stanja
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki (bolnišnice). Iz računovodskih izkazov bolnišnic,
oddanih na Agencijo za javnopravne evidence in storitve, je ugotovljeno, da pogoj iz 4. člena
zakona izpolnjuje 15 javnih bolnišnic, ki na dan 31. 12. 2016 izkazujejo 170,33 milijonov eurov
presežkov odhodkov nad prihodki. Z Zakonom o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B) so bile določene pravice porabe za
namen pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 136.240.000 eurov,
kar predstavlja 80 % stanja presežkov odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2016.
Vlogo za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let je Ministrstvo za zdravje
pripravilo skladno z zahtevami iz 5. člena ZIUFSZZ.
Vlogo posameznega javnega zdravstvenega zavoda je pred posredovanjem na Ministrstvo za
zdravje predhodno obravnaval in potrdil svet zavoda, kot to določa tretji odstavek 5. člena
ZIUFSZZ. Ministrstvo je do roka, določenega v 19. členu ZIUFSZZ, to je do 30. 10. 2017
prejelo vloge vseh 15 javnih bolnišnic, ki so bile tudi predhodno obravnavane na svetu zavoda.
Vloge so bile s strani ministrstva za zdravje pregledane, priložene so tudi vse priloge, kot jih
zahteva drugi odstavek 5. člena ZIUFSZZ, in sicer:
- izjava, da javni zdravstveni zavod presežka odhodkov nad prihodki ne more pokriti iz drugih
razpoložljivih sredstev zavoda in

- poročilo o izvedeni notranji reviziji poslovanja za leto 2016, pri čemer so javni zdravstveni
zavodi priložili poročila o izvedeni notranji reviziji za leto 2016 za različna področja poslovanja
(stroški dela, izvajanje tržne dejavnosti, evidentiranje delovnega časa, plačilo na podlagi
podjemnih in avtorskih pogodb, obračun potnih stroškov, nabava materiala, pregled bilančnih
postavk za leto 2016,…), ki so bila izvedena s strani lastnih oziroma zunanjih državnih
notranjih revizorjev in preizkušenih državnih notranjih revizorjev.
Na zahtevo Ministrstva za zdravje so vsi javni zdravstveni zavodi k vlogi predložili tudi bilanco
stanja na dan 31. 12. 2016, ki je bila predložena Agenciji za javnopravne evidence in storitve.
Vir: MZ
Vlada sprejela sklep o kandidiranju RS za sedež varnostno nadzornega centra Galileo
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o kandidiranju RS za sedež varnostno nadzornega
centra Galileo (GSMC), ki se bo iz Združenega kraljestva prenesel na novo lokacijo, kjer bo z
delovanjem začel marca 2019.
RS ima v lasti ustrezno nepremičnino za potrebe varnostno nadzornega centra Galileo, končna
odločitev o novem sedežu pa naj bi bila sprejeta januarja 2018. Marca 2018 naj bi bil
predvidoma sklenjen sporazum o sedežu z izbrano državo članico, istočasno pa naj bi začel
GSMC z delovanjem na novi lokaciji v omejenem obsegu, polno delovanje na novi lokaciji pa
je predvideno z marcem 2019.
RS bi v primeru uspešne kandidature od začetka marca 2018 do konca marca 2019
zagotavljala pokritje vseh obratovalnih stroškov tega centra, po začetku njegovega polnega
delovanja pa bi RS zagotavljala 50 odstotkov obratovalnih stroškov. Ocenjeni skupni mesečni
obratovalni stroški centra v polnem delovanju znašajo 60.000 evrov mesečno. Če bo
kandidatura RS uspešna, bodo sredstva za omenjene stroške naknadno zagotovljena v
proračunu.
Ocenjuje se, da bi bil sedež GSMC v Ljubljani v izjemnem interesu RS, tudi zaradi cilja, da
Slovenija postane polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Vsi stroški, ki bi jih
Slovenija imela z delovanjem GSMC na svojem ozemlju, se štejejo kot njen prispevek k
delovanju evropskega vesoljskega programa.
Evropski sistem Galileo je eden izmed gonil digitalne revolucije in bo izboljšal natančnost
ugotavljanja geografskega položaja in bo s tem ključen za razvoj naslednje generacije
tehnologij za določanje položaja, kot so avtomobili brez voznika, povezane naprave ali
pametne mestne storitve. Na področju infrastrukture je delovanje sistema Galileo ključno tudi
za nadaljnji razvoj in uvedbo kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov.
Vir: MzI
Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilom o stanju vladnih strateških
razvojnih projektov za mesec oktober 2017
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z rednim mesečnim poročilo o stanju vladnih
strateških razvojnih projektov za mesec oktober 2017.
Trenutni nabor projektov, ki jih se pripravljajo in izvajajo po proceduri vladnih strateških
razvojnih projektov:

1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev
2
centralnega sistema javnega naročanja
3 Zelena proračunska reforma
4 Reorganizacija informatike v državni upravi
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih
5
obveznosti
6 VEM v okviru Centrov za socialno delo
7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij
8 VEM za poslovne subjekte
9 VEM za mlade
10 Sistem kriznega upravljanja in vodenja
11 Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva
12
in ekonomske demokracije
13 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev
14 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
15 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem
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P1: Pri izvajanju posameznih projektov v programu se srečujemo z rahlimi terminskimi
odstopanji. Termin zaključka programa v celoti ostaja nespremenjen.
P2: V oktobru so intenzivno potekale priprave razpisne dokumentacije in usklajevanja z
neposrednimi naročniki za ponovno odpiranje konkurence med ponudniki, s katerimi so
podpisani krovni sporazumi. Manjša terminska odstopanja ne vplivajo na redefiniran termin
zaključka spremljanja izvedbe projekta.
P3: Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom.
P4: Izvedba poteka v skladu z načrtom iz Zagonskega elaborata projekta. Zaključujejo se
zadnja usklajevanja za prerazporeditev kadrov in priprave SLA sporazumov. Priprava Uredbe
o informacijski varnosti je pred zaključno fazo medresorske uskladitve. Termin zaključka
izvedbe projekta ostaja nespremenjen.
P6.1: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.
P6.2: Izvedba projekta poteka z manjšim terminskim odstopanjem zaradi podaljšanega
postopka javnega naročanja, ki pa ne vpliva na predvideni termin zaključevanja faze oziroma
projekta v celoti.
P6.3: V oktobru smo največjo pozornost posvečali aktivnim nalogam na kritični poti projekta.
Manjša terminska odstopanja ne ogrožajo predvidenega termina zaključevanja projekta.
P6.4: Na osnovi rezultatov analize projekta e-Uprava3 ter po uskladitvi z nosilci projektov P4 in
P11 je bila sprejeta odločitev o delni spremembi vsebinskega koncepta projekta. V omenjenem
smislu je bil redefiniran Zagonski elaborat projekta, pri čemer se terminski plan in finančna
konstrukcija bistveno ne spreminjata.
P9: Izvedba poteka v skladu z aktualnim planom. Trenutno je na kritični poti dokončna
medresorska uskladitev ter potrditev predloga Zakona o socialnem podjetništvu.
P10: Izvedba projekta je bila v oktobru zaključena. Zaključno poročilo bo pripravljeno do srede
decembra 2017.
P11: Pri izvedbi posameznih nalog se srečujemo z manjšimi problemi, ki povzročajo rahla
terminska odstopanja, kar pa ne ogroža terminov faz. Projekt poteka po predvideni finančni
konstrukciji.

Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.
Vir: KPV
Sklep o pripravi DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Vlada RS je sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče
Edvarda Rusjana Maribor in imenovala delovno skupino za njegovo pripravo. V okviru DPN je
načrtovana širitev območja obstoječega letališča v skladu z razvojnimi dokumenti in
usmeritvami države, lokalne skupnosti in nosilcev urejanja prostora v najširšem pomenu
načrtovanja. V DPN so zajete prenove in rekonstrukcije obstoječih objektov ter načrtovane
novogradnje. Predvideno je umeščanje dejavnosti, ki so posredno in neposredno vezane na
razvoj letališča, hkrati pa služijo tudi za potrebe zaledja (lokalne skupnosti).
Sklep o pripravi DPN vsebuje cilje, opis, osnovne značilnosti in okvirno območje načrtovane
prostorske ureditve, navedbo občin, na območju katerih bo načrtovana prostorska ureditev,
navedbe o pobudniku in investitorju DPN, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
DPN, določbe glede obveznosti izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na
okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku DPN ter seznam strokovnih podlag in način
pridobitve strokovnih rešitev. Vlada je imenovala tudi delovno skupino za pripravo DPN, ki jo
sestavljajo predstavniki pobudnika in investitorja (Ministrstvo za infrastrukturo) ter koordinatorja
DPN (Ministrstvo za okolje in prostor).
Vir: MOP
Vlada dala soglasje Luki Koper za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem
terminalu in infrastrukturo za E-RTG-je
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje Luki Koper za investicijo SPKT 13 »Premik
skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je« v višini do
10.254.500 evrov brez DDV.
Za to investicijo v vrednosti 7.500.000 evrov je vlada že dala soglasje leta 2015, a se je
ocenjena vrednost investicije spremenila in presega višino zadnje obračunane letne
koncesijske dajatve, zaradi česar je potrebno novo soglasje vlade. Ocenjena vrednost se je
sicer spremenila, ker v prvotni oceni ni bila upoštevana vrednost vgradnje novih kanalet in
lovilcev olj, obračališč za transtainerje, elektrokabelske kanalizacije, vodovodnega omrežja in
potrebnega premika obstoječih galerij za frigo kontejnerje na novo lokacijo. Ureditev je
predvidena na obstoječih skladiščnih in manipulativnih površinah kontejnerskega terminala na
Pomolu I.
Gre za investicijo v pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena za javni promet. Premik
skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu je potreben zaradi izboljšanja prometa med
bloki, da se zagotovi širše transportne poti med bloki, za kar bo potrebno premakniti tudi
večino svetilnih stolpov na terminalu. Zasnova skladiščnih in transportnih poti na
kontejnerskem terminalu je bila namreč zasnovana za pretovor kontejnerjev pod 100.000
TEU/letno, s krajšo dolžino skladiščnih blokov in za delo z dvigali, ki so bistveno manjša od
današnjih RTG dvigal. Premik blokov je potreben tudi zaradi vpeljave RMG dvigal nad tiri,
gradnje dveh dodatnih tirov in elektrifikacije RTG dvigal nad skladiščnimi bloki. V okviru
investicije se bo poleg spremembe pozicij blokov in naklonov površin prestavilo in prilagodilo
obstoječo vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo
terminala ter zgradilo infrastrukturo, potrebno za priklop RTG dvigal na elektro omrežje.
Investicijo bo izvedla Luka Koper. Predviden zaključek celotne investicije je konec leta 2018.
Vir: MzI

Vlade izdala soglasje MKGP za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2017
Vlada RS je sklenila, da se Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda soglasje za
prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu za leto 2017 na namenskih postavkah, in sicer do višine dejansko vplačanih namenskih
prejemkov.
MKGP ima v sprejetem finančnem načrtu za leto 2017 načrtovanih 7,5 mio evrov namenskih
sredstev, v veljavnem finančnem načrtu pa trenutno 14,1 mio evrov razpoložljivih pravic
porabe, kar je posledica prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2016 in ustvarjenih prihodkov v
letu 2017. Ocenjuje se, da bomo načrtovane pravice porabe na namenskih postavkah glede na
sprejeti finančni načrt v letu 2017 presegli za 6,7 mio €. Največje odstopanje izplačil od
sprejetega proračuna se nanaša na proračunsko postavko namenjeno Gozdnemu skladu.
Vir: MKGP
Vlada sprejela Poročilo o delu Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje
priprav za zaščito kritične infrastrukture za leto 2017
Vlada RS je s sklepom, št. 01203-17/2012/3, z dne 27. 9. 2012, imenovala Medresorsko
koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture. V 6. točki
sklepa je vlada skupini naložila, da ji o svojem delu poroča enkrat letno.
Medresorska skupina se potem, ko je na svoji 9. seji 14. 7. 2016 obravnavala drugi osnutek
Zakona o kritični infrastrukturi in v zvezi s tem sprejela sklep, da se besedilo zakona posreduje
v nadaljnji postopek sprejemanj, ni več sestala.
Po javni predstavitvi predloga navedenega zakona in medresorski uskladitvi je Vlada
Republike Slovenije na 152. redni seji 12. 10. 2017 določila besedilo predloga Zakona o kritični
infrastrukturi in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.
S sprejemom Zakona o kritični infrastrukturi bo realizirana naloga, ki jo je skupini naložila
vlada.
Glede na dejstvo, da delovanje medresorske skupine v predlogu Zakona o kritični infrastrukturi
ni predvideno, saj bo skladno z zakonom naloge strokovnega usmerjanja na področju kritične
infrastrukture izvajalo Ministrstvo za obrambo, bo po njegovi uveljavitvi pripravljen predlog
vladi za sprejem sklepa o prenehanju delovanja medresorske skupine.
Vir: MO
Vlada sprejela stališče o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za
prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji.
Cilj Strategije za enotni digitalni trg za Evropo je med drugim tudi odstranitev obstoječih ovir na
enotnem digitalnem trgu in povečanje zaupanja v digitalne storitve skupaj z pospešitvijo
aktivnosti za izrabo digitalnih tehnologij, aktivnosti za krepitev digitalne industrije in razvoj
okvira za evropsko podatkovno gospodarstvo in za razvoj potenciala Evropske unije (EU).
Stališče Slovenije je naslednje: Republika Slovenija se strinja s pomenom zagotavljanja
prostega pretoka neosebnih podatkov in s potrebo za odpravo in preprečevanje ovir za
delovanje enotnega digitalnega trga. Zato cenimo prizadevanja Evropske komisije v tej smeri
in podpiramo cilje ter namen predlaganega akta - Uredbe Evropske unije. Dostop in široka
uporaba neosebnih podatkov je predpogoj za ustvarjanje novih tehnologij, novih poslovnih
modelov in novih storitev za reševanje izzivov digitalnega razvoja in družbe.

Predlog uredbe zadeva le elektronske podatke, ki niso osebni podatki, in tako tudi ne posega v
področje EU okvira urejanja zasebnosti elektronskih komunikacij; pri izvajanju storitev pa je
potrebno upoštevati okvir Evropske unije glede ukrepov za visoko skupno raven varnosti
omrežij in informacijskih sistemov v Evropski uniji.
Ni pomembno kje se shranjujejo podatki, temveč kako se shranjujejo, upoštevaje pri tem
načela varovanja: zaupnost, razpoložljivost in celovitost. Zato bomo tekom usklajevanja
podpirali vse predloge, ki bodo pripomogli k izboljšanju rešitev predloga uredbe v smeri, da bi
države članice lažje uresničevale cilje odpravljanja neopravičenih ovir prostemu pretoku
neosebnih podatkov na digitalnem trgu.
V povezavi z urejanjem dostopa do neosebnih podatkov se bomo zavzemali tudi za jasnost
postavljanja rešitve glede na lastništvo neosebnih podatkov. Posebej pozorni bomo na
predlagane rešitve, ki so vezane na odpravo zahtev neupravičene lokalizacije podatkov v
državah članicah in na razjasnitev predlagane rešitve dopustnih prepovedi ali omejitev
prostemu pretoku neosebnih podatkov iz razloga javne varnosti, tudi v razmerju do
zasledovanja nujnega javnega interesa v državah članicah. V okviru usklajevanja predlaganih
rešitev glede mehanizma sodelovanja bomo pozorni tudi na vse rešitve, usmerjene k
vzpostavljanju ravnovesja med predpisi Evropske unije in samoregulacijo, ki jo predlog
spodbuja in na usmeritve glede postavljanja zahtev in pogojev za prenos neosebnih podatkov
v kodeksih ravnanja. Strinjamo se s pristopom, da se ureja le pretok neosebnih podatkov, zato
bomo v nadaljnjih usklajevanjih posebej pozorni na vse rešitve, vezane na ločevanje osebnih
podatkov od neosebnih ter na vprašanja presoje podatkov, kjer je oziroma bi lahko bila
vendarle možna določljivost posameznika in na iskanje rešitev za presojo razlikovanja tudi
upoštevaje nadaljnji tehnološki razvoj, da ne bi prihajalo do posegov v osebne podatke.
Upoštevali bomo tudi vpliv na deležnike na nacionalni ravni, na vse uporabnike storitev
shranjevanja podatkov ali drugih storitev prenosa podatkov, da bo predlog usmerjen razvojno s
koristmi za deležnike v Republiki Sloveniji. Ob navedenem bomo pri usklajevanju rešitev za
doseganje ciljev predloga ves čas zasledovali upoštevanje načel suverenosti držav članic in
tudi subsidiarnosti ter sorazmernosti predlaganega urejanja.
K stališču je treba dodati, da je Republika Slovenija že aktivna zagovornica krepitve enotnega
trga ter dostopa do digitalnih storitev in vsebin in se zavzema za oblikovanje zakonodajnoregulatornega okolja, ki bi spodbujalo podatkovno vodeno gospodarstvo, saj bi se s
postavitvijo jasnega pravnega okvira, povezanega s prenosom podatkov, uradnim
obveščanjem in preglednostjo za odpravo in preprečevanje neupravičenih omejitev glede
lokalizacije podatkov povečala hkrati tudi pravna varnost in zaupanje v trg.
Izzive digitalizacije naša država že rešuje na področju zagotavljanja dostopa do prostodostopnih podatkov javnega sektorja kot zgled zasebnemu sektorju; v okviru odpiranja
podatkov javnega sektorja so prek portala OPSI številni podatki javnega sektorja že dosegljivi
kot odprti podatki (Open Data) za vpogled, prenos in nadaljnjo obdelavo oziroma izdelavo
novih, na odprtih podatkih temelječih rešitev (v skladu z Direktivo EU o ponovni uporabi
podatkov javnega sektorja in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja).
Nadaljnje doseganje dobrih rezultatov na obravnavanem področju je pogojeno z zelo veliko
aktivnostmi in ukrepi, ki se morajo izvajati in nenehno nadgrajevati, tudi v povezavi z razvojem
informacijsko komunikacijske infrastrukture in postavljanja rešitev na štirih ključnih
informacijskih stebrih na področju državne informacijsko komunikacijske infrastrukture varnost, podatki, strojna in programska oprema ter se za to tudi že izvaja projekt razvoja
državne informacijske komunikacijske infrastrukture, ki temelji tudi na oblačni infrastrukturi ter
zagotavlja visoko informacijsko varnost in razpoložljivost delovanja ter enostavno prenosljivost
podatkov in aplikacij. Za usmerjanje, koordiniranje in nadzor nad razvojem informacijsko
komunikacijskih tehnologij rešitev v državni upravi in na ta način za optimalno izrabo virov,
namenjenih digitalizaciji državne uprave, je vzpostavljen Strateški svet Sveta za razvoj
informatike, vzpostavljeni pa so tudi že mehanizmi sodelovanja med državo, gospodarstvom,
raziskovanjem in civilno družbo (tudi prek Slovenske digitalne koalicije) za povezovanje in
usklajevanje aktivnosti vseh deležnikov razvoja na področju digitalizacije.
Vir: MJU

Vlada zadržana do nekaterih sprememb evropske direktive o cestnih pristojbinah za
uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče Slovenije do sprememb direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna
vozila.
Slovenija podpira, da se na ravni Evropske unije (EU) spodbuja nadaljnji razvoj trajnostno
naravnanega prometnega sistema, vendar je do nekaterih sprememb direktive zadržana.
Predlagani ukrepi Evropske komisije (EK) na področju cestninjenja imajo za nekatere
uporabnike in upravljavce cestninskih cest potencialno precejšnje finančne in širše družbene
posledice, zato je potrebno preučiti, ali so predlagani ukrepi ustrezni za doseganje zastavljenih
ciljev. Slovenija pričakuje dodatna pojasnila v zvezi s tem, poleg tega se na Ministrstvu za
infrastrukturo izvaja strokovna študija, ki bo ovrednotila predlagane ukrepe in podala
priporočila glede naših nadaljnjih aktivnosti.
V zvezi z načrtovanimi spremembami vinjetnega sistema cestninjenja si bo Slovenija
prizadevala, da se upošteva načelo subsidiarnosti in karakteristike obstoječih vinjetnih
sistemov za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, v posameznih
državah članicah. Določen generalni ukrep na ravni EU lahko namreč posameznim državam
oziroma upravljavcem cestninskih cest povzroči precejšen upad prihodkov, obenem pa se
lahko brez dodatnih ukrepov upravičeno pričakuje preusmeritev večjega deleža uporabnikov
na necestninsko cestno omrežje. To bi posledično pomenilo zmanjšanje prometne varnosti in
mobilnosti ter povečanje onesnaževanja s hrupom in emisijami ob omrežju ostalih državnih
cest, ki praviloma potekajo v območjih večjih zgostitev prebivalstva.
Slovenija ocenjuje, da ni nujno, da se osebna vozila vključi v to direktivo, če pa že, predlaga,
da bi se na nadnacionalni ravni uredila le vprašanja, pri katerih se pojavljajo večja odstopanja
pri ureditvah v posameznih državah članicah. V primeru konsenza glede predlaganih rešitev si
bo Slovenija prizadevala, da se zagotovi ustrezno dolga prehodna obdobja, ki bodo državi in
upravljavcu cestninskih cest omogočila, da na stroškovno učinkovit način prilagodijo svoj
cestninski sistem, ki bo moral v enaki meri zagotavljati finančno vzdržnost.
Slovenija tudi ocenjuje, da se lahko datum predvidene ukinitve vinjetnih sistemov cestninjenja
za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, realno določi šele takrat, ko
bodo jasno predpisane tehnične lastnosti elektronskih naprav, ki bodo omogočala cestninjenje
po prevoženi razdalji v prostem prometnem toku in ko bo znan način opremljanja osebnih vozil
s temi napravami, zato predlaga, da se tudi to področje ustrezno uredi v tej direktivi.
V zvezi s predlagano opustitvijo obstoječega sistema diferenciranja glede na EURO emisijski
razred tovornih vozil do leta 2021 in uvedbo diferenciacije glede na izpust CO2 je potrebno
poudariti, da bo to zahtevalo spremembe obstoječega sistema cestninjenja in posledično tudi
finančna sredstva. Slovenija sicer načeloma podpira predlagani koncept diferenciacije glede
na izpust CO2, a zagotoviti je potrebno ustrezno prehodno obdobje ter opredeliti finančne
posledice ukrepa.
Slovenija podpira, da po novem ne bi bili več potrebni izčrpni izračuni in notifikacije pri EK,
temveč bi se pri zaračunavanju zunanjih stroškov uporabljale enotne dogovorjene referenčne
vrednosti, kar bi poenostavilo vzpostavitev tovrstnih sistemov zaračunavanja zunanjih stroškov
(emisije in hrup). Obenem Slovenija podpira ukrepe, ki se nanašajo na razširitev območij, kjer
je možna uvedba pribitka ter ukrepe v zvezi z možnostjo opcijske uvedbe pristojbine za
odpravo prometnih zastojev.
Slovenija bo smiselno podprla določbe vezane na področje digitalizacije, ki bo vsekakor
pomembna za učinkovito izvajanje novih storitev mobilnosti v prihodnosti.
Vir: MzI

Predlog stališča Republike Slovenije do predloga Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih
političnih fundacij
Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih
političnih strank in evropskih političnih fundacij - 12308/17.
Republika Slovenija pozdravlja pravočasnost in ciljno usmerjenost sprememb in dopolnitev
Uredbe. Namen sprememb je odpraviti vrzeli, izboljšati preglednost ter zagotoviti ustrezno
dodeljevanje in porabo omejenih sredstev iz proračuna EU, da bi evropske politične stranke
bolj pristno zastopale evropske državljane. Treba je dejansko zagotoviti, da bodo javna
sredstva prejemale tiste evropske politične stranke, ki delujejo v skladu z vrednotami iz 2.
člena Pogodbe o EU. Poleg tega so predlagane spremembe ciljno usmerjene v to, da se
veljavni predpisi ne bodo zaobhajali in da se njihove določbe ne bodo zlorabljale.
Ukrep, ki rešuje problem večkratnega članstva v različnih evropskih političnih strankah, se zdi
smiseln, prav tako ukrepi za večjo transparentnost povezave med evropskimi in nacionalnimi
političnimi strankami ter možnost izbrisa iz registra v primeru nepravilnosti, večjo odgovornost
fizičnih oseb in izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov.
Republika Slovenija prav tako podpira predlog, da se manjšim evropskim političnim strankam
olajšata registracija in dostop do sredstev EU z znižanjem praga lastnih sredstev s 15 % na 10
%. Po drugi strani pa podpira tudi novi razdelitveni ključ za financiranje iz sredstev EU, in sicer
da se delež sredstev, ki se v enakih delih porazdeli med vse stranke z vsaj enim poslancem,
zniža s 15 % na 5 %.
Vir: MZZ
Vlada sprejela odločitev o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske
obrambe Cyber Coalition 2017
Od 27. novembra 2017 do 1. decembra 2017 bo potekala Natova vaja kibernetske obrambe
Cyber Coalition 2017, na kateri je načrtovano tudi sodelovanje Republike Slovenije.
Za vajo Cyber Coalition 2017 je oblikovan scenarij v namišljenem kriznem območju, ki je bil
uporabljen že na predhodnih Natovih vajah kibernetske obrambe. V okviru kibernetskih
dogodkov bodo nosilci preizkusili komunikacijo med subjekti na področju kibernetske obrambe,
in sicer obveščanje, odločanje, sporočanje in poročanje v primeru zaznanega kibernetskega
napada.
Poleg državnih organov bo v vajo vključen tudi nacionalni odzivni center za omrežne incidente
SI-CERT pri javnem zavodu ARNES.
V Republiki Sloveniji bodo aktivnosti vaje sledile aktivnostim, načrtovanim v Natu.
Vir: MO

Odgovor vlade na sklep Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi
točke: "Spopadanje z ambrozijo"
Vlada RS je sprejela odgovor na sklepa Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sprejeta ob obravnavi točke dnevnega reda "Spopadanje z ambrozijo".

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagal MKGP, da pripravi program
učinkovitega obveščanja v smeri preprečevanja razraščanja in nujnosti pravočasnega
odstranjevanja ambrozije
Vlada RS podpira vsa prizadevanja v zvezi z učinkovitim obveščanjem, ki bi pripomogla k
pravočasnemu odstranjevanju ambrozije in zmanjšanju zaraščanja tako kmetijskih kot
nekmetijskih zemljišč z ambrozijo.
Zatiranje ambrozije je predvsem obveznost posameznega imetnika zemljišča, kjer je ambrozija
prisotna. Zato je obveščanje in ozaveščanje imetnikov zemljišč o njihovih obveznostih zelo
pomembno. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) temu
namenja posebno pozornost. Za tehnično izvedbo odstranjevanja ambrozije je v sodelovanju s
strokovnjaki za varstvo rastlin izdala Priporočila za zatiranje ambrozije. V zadnjih letih je
izvedla več aktivnosti v povezavi z obveščanjem in ozaveščanjem ljudi o pomenu
pravočasnega odstranjevanja ambrozije z objavljanjem informacij na spletni strani, pripravo in
razdeljevanjem zloženk in brošur, soudeležbo pri pripravi delavnic ter z odgovarjanjem na
vprašanja novinarjev in drugih zainteresiranih.
Kljub izvedenim številnim aktivnostim za osveščanje ljudi o tej problematiki, se vsi imetniki
zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje
ambrozije na svojem zemljišču.
UVHVVR bo z namenom večje preglednosti in učinkovitosti obveščanja imetnikov zemljišč
glede pravočasnega odstranjevanja ambrozije v prihodnjem letu pripravila letni program
aktivnosti v zvezi z obveščanjem in ozaveščanjem ljudi.
Odbor je še pozval Vlado, da v sodelovanju z ostalimi deležniki vzpostavi učinkovit celostni
pristop za preprečevanje razraščanja in uničevanje ambrozije.
Vlada RS pojasnjuje, da so na problem širjenja ambrozije v Sloveniji že pred leti opozarjali
tako stroka kot civilna družba. Z namenom sistemskega pristopa k preprečevanju širjenja
ambrozije je bil zato leta 2010 dopolnjen Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, ki opredeljuje
pelinolistno ambrozijo in druge vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih je
obvezno izvajanje fitosanitarnih ukrepov.
Ukrepi in načini odstranjevanja oziroma uničevanja ambrozije so predpisani z Odredbo o
ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Odredba določa, da morajo imetniki
zemljišč sami izvajati ukrepe za preprečevanje oziroma zatiranje ambrozije. Ukrepi se
nanašajo tako na kmetijske kot tudi na nekmetijske površine. Med glavne načine
odstranjevanja, ki je tudi okoljsko najbolj sprejemljiv, sodi mehanično odstranjevanje oziroma
večkratna košnja. Obstaja tudi možnost uporabe škropiv (fitofarmacevtskih sredstev), ki pa
imajo lahko negativne vplive na okolje, zlasti podtalnico, zato se daje prednost drugim načinom
zatiranja, kot so mehansko in biotično pred kemičnimi, seveda tam, kjer je to mogoče.
V Sloveniji lahko pelinolistno ambrozijo najdemo točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost
s to invazivno rastlino pa se iz leta v leto povečuje. Ker je ambrozija tako imenovana pionirska
vrsta, se pogosto pojavlja na površinah, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do
večjih premikov zemlje oziroma na zapuščenih in neobdelanih površinah. Največ jo lahko
najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih
obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah.
Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenega širjenja je mogoče le z
doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s
katerimi se širi dalje.
Vlada RS je mnenja, da se v okviru Strokovne komisije Vlade RS za varstvo pred škodljivimi
rastlinami, preuči učinkovitost do sedaj izvajanih ukrepov v skladu z zakonom in odredbo ter
možnosti za vzpostavitev učinkovitega celostnega pristopa za preprečevanje razraščanja in
uničevanja ambrozije.
Vir: MKGP

Vlada pripravila odgovore na sklepe državnega sveta ob razpravi o znanosti in
tehnologiji
Državni svet RS je pred časom pripravil posvet z naslovom »Znanost in tehnologija v Sloveniji
– danes in jutri« ter vladi poslal zaključke posveta. Vlada RS je te zaključke preučila in na
današnji seji sprejela odgovore, ki jih bo poslala državnemu svetu. V njih med drugim
zagotavlja, da načrtuje precejšnjo rast proračunskih sredstev za znanstveno-raziskovalno
dejavnost. Na ta način bo omogočila postopno posodabljanje raziskovalne opreme in boljše
pogoje za kakovostno raziskovalno delo.
Novela Zakona o visokem šolstvu je že uveljavila zagotovljeno stabilno financiranje na tem
področju, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa pripravlja tudi novo zakonodajo s
področja visokega šolstva in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Obstoječa Raziskovalno
inovacijska strategija Slovenije je veljavna do leta 2020, že prihodnje leto pa bo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport začelo s pripravo nove, odgovarja vlada na pobudo Državnega
sveta, da je obstoječo strategijo treba posodobiti.
V zvezi s pobudo državnega sveta o finančnih in davčnih podporah pri prijavah patentov vlada
odgovarja, da država spodbuja podjetja k vlaganjem v raziskave in razvoj s 100-odstotno
davčno olajšavo pri dobičku in s sofinanciranjem raziskovalno razvojnih projektov preko javnih
razpisov.
Vlada tudi pojasnjuje, da se bo predsednik vlade udeležil prihodnje seje Sveta RS za znanost
in tehnologijo ter Sveta RS za visoko šolstvo, kjer mu bodo predstavili težave in izzive
visokošolskega in raziskovalnega področja.
Odgovor vlada sklene s pojasnilom, da MIZŠ krepi dejavnosti promocije znanosti in poskuša k
temu pritegniti še druge deležnike. Obenem se strinja, da je odgovornost celotne raziskovalne
skupnosti do družbe, da tudi sama na vseh ravneh po najboljših močeh informira o svojih
dosežkih.
Vir: MIZŠ
Vlada izvršila prerazporeditev pravic porabe
Vlada RS je na današnji redni seji izvršila prerazporeditev pravic porabe v splošno
proračunsko rezervacijo in razporedila sredstva proračunske rezervacije.
Na podlagi poziva Ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca
leta so različni proračunski uporabniki predlagali vladi prerazporeditev pravic porabe v skupni
višini 3.780.453,63 EUR v splošno proračunsko rezervacijo za namene, za katere se je med
letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Na zahtevo vlade se je pripravila tudi vloga za razporeditev sredstev splošne proračunske
rezervacije s katero se bo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo dodatna
sredstva v višini 4,5 mio EUR in sicer na proračunsko postavko Raziskovalno razvojna
dejavnost.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z zaščito živali v primeru
obrednega klanja živali
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Andreja Čuša v zvezi z
zaščito živali v primeru obrednega klanja živali.
V poslanskem vprašanju poslanec navaja, da je zasledil, da bodo morda lahko muslimani v
Sloveniji kmalu obredno klali živali, ter da se bo moralo Ustavno sodišče kmalu izreči o pobudi

slovenske muslimanke skupnosti, ki predlaga razveljavitev 25. člena zakona o zaščiti živali, ki
za zakol nalaga, da je treba živali (izjema so zajci, kunci in perutnina za zasebno uporabo) prej
omamiti. Navaja tudi, da je leta 2013 je Državni zbor RS sprejel novelo zakona o zaščiti živali,
s katero je v Sloveniji prepovedan zakol brez omamljanja. Izpostavil je še, da je bilo v večini
držav EU obredno klanje pod določenimi pogoji dovoljeno, danes pa zaradi naraščajočih
varnostnih vprašanj ponekod razmišljajo, da bi ga prepovedali (podobno kot nošnjo burk).
Vlada RS na zastavljena vprašanja in trditve odgovarja naslednje:
Muslimanska verska tradicija zahtevata posebne postopke ob zakolu živali. Poleg tega, da
nekatere živalske vrste niso dovoljene za prehrano vernikov (svinjina, školjke, raki), in da
nekateri deli trupa niso primerni za prehrano (kri), se sme zaklati samo živo žival.
Interpretacija, kaj je živa žival, oziroma ali je mogoče šteti žival, ki je omamljena, še za živo, je
odvisna od posamezne verske skupnosti. Praviloma to pomeni, da živali ob izkrvavitvi še bije
srce in da zaradi tega dobro izkrvavi.
Znanstvena dognanja potrjujejo, da po omamljanju na način, ki ga pri velikih živalih
uporabljamo v Sloveniji (penetrirni klin), srce živali bije še vsaj 4 minute ter da žival izkrvavi
enako dobro, tudi ko je omamljena. Omamljena žival je v trenutku prereza vratnih žil v
nezavesti, ne čuti bolečine ob rezu in se do smrti ne zaveda okolice.
Nadalje znanstvena spoznanja močno kažejo na to, da zakol brez omamljanja živali povzroča
trpljenje, ki ga je mogoče preprečiti. Uredba Sveta o zaščiti živali pri usmrtitvi določa, da se
živalim med usmrtitvijo in povezanimi postopki prihrani vsakršna bolečina, vznemirjanje ali
trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.
Izboljšanje zaščite živali pri zakolu prispeva tudi k boljši kakovosti mesa, neposredno pa
pozitivno vpliva na varnost pri delu v klavnicah.
V EU so zakol brez omamljanja poleg Slovenije do sedaj prepovedale tudi Švedska, Danska,
Finska, Nemčija, Grčija, Islandija, Ciper ter Združeno kraljestvo, izven EU pa tudi Švica in
Avstralija. Uredba državam članicam omogoča strožje predpise na področju omamljanja živali
pred zakolom. Novela Zakona o zaščiti živali v letu 2013 je prepovedala zakol živali brez
omamljanja, ni pa posegla v trgovanje z mesom in proizvodi iz živali, zaklanih brez
omamljanja. Dostop do mesa in izdelkov iz mesa živali, zaklanih brez omamljanja, je nemoten.
Vlada je povezano s tem vprašanjem avgusta 2014 sprejela mnenje o neutemeljenosti pobude
Slovenske muslimanske skupnosti in Muhameda Čerkeza za oceno ustavnosti 25. člena
Zakona o zaščiti živali in vsebuje podrobnejšo obravnavo zadevnega vprašanja. Vlada vztraja
pri omenjenem mnenju in poudarja, da je s spremembo Zakona o zaščiti živali sledila tudi
interesu po boljši zaščiti dobrobiti živali, ki se jih uporablja v človekovo dobro, utemeljenem tudi
v zakonodaji EU. Pri tem je iskala možnosti zaščite njihove dobrobiti, ki je v okoliščinah, v
katerih se izvaja obredni zakol brez omamljanja, resno ogrožena.
Vir: MKGP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede obveznosti
preverjanja vozniških sposobnosti za voznike, starejše od 80 let
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka
glede obveznosti preverjanja vozniških sposobnosti za voznike, ki so starejši od 80 let, in ga
poslala v Državni zbor RS.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa sledi evropski
direktivi o vozniških dovoljenjih. Določa, da se imetniku vozniškega dovoljenja, ki dopolni 70
let, podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da je telesno
in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Razlogi so naslednji: prometna varnost je
odvisna tudi od telesne in duševne zmožnosti posameznega udeleženca cestnega prometa;
staranje zelo spremeni zmožnost osebe za varno vožnjo, predvsem poslabšanje vidne funkcije
(poslabša se ostrina vida, zoži se vidno polje in podobno) in sluha, pri starejših se podaljša tudi
čas zaznave, do sprememb prihaja tudi na področju višjih živčnih funkcij. Ob tem so bolezni in

degenerativne spremembe v starosti bistveno pogostejše kot v drugih starostnih obdobjih, na
varno vožnjo pa ne vplivajo samo bolezni same, temveč pogosto tudi zdravila, predpisana za
zdravljenje teh bolezni ali lajšanje težav. Ocenjuje se, da je okrog 20 % starostnikov zdravih,
od 30 % do 50 % bolnih, ki še zmorejo fizično in psihično opravljati svojo družbeno vlogo,
okrog 10 % težko bolnih, od 10 % do 15 % pa jih potrebuje stalno pomoč pri vsakodnevnih
osebnih opravilih. To je tudi razlog, zakaj se države odločajo, da se po določeni starosti
telesna in duševna zmožnost voznikov za nadaljnjo varno udeležbo v cestnem prometu redno
preverja.
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, izdan na podlagi določb Zakona o
voznikih, starejše voznike obravnava enako kot vse ostale, ki potrebujejo zdravniški pregled za
podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Specialist medicine dela, prometa in športa v
okviru pregleda in na podlagi zdravstvene dokumentacije, ki jo o vozniku vodi izbrani zdravnik,
ter opravljenega kliničnega pregleda voznika – vključno s pregledom ustreznih vidnih funkcij –
ugotovi, ali je posameznik sposoben za vožnjo. Če gre za voznike s kroničnimi boleznimi,
upošteva tudi že obstoječe izvide specialistov. Pravilnik predpisuje, kako se točkovno
ovrednoti tak pregled, kar je osnova za izračun cene pregleda. To pomeni, da pri starejšem
vozniku, pri katerem je za presojo zmožnosti za vožnjo dovolj en sam pregled, strošek tega
pregleda ne more presegati okvirov, ki jih za izračun cene storitve predpisuje pravilnik.
Če specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi ugotovitev iz opisanega pregleda,
dokumentacije in kliničnega pregleda voznika ne more presoditi o nadaljnji zmožnosti za
vožnjo, lahko zahteva še druge preglede, opravi druge preiskave ali zahteva opravo
praktičnega preizkusa vožnje, in sicer z namenom, da zbere dovolj informacij za presojo
telesne in duševne zmožnosti za varno vožnjo osebe. Tudi za te preiskave je v pravilniku
predpisan način izračuna cene, izvajalec zdravstvene dejavnosti pa mora vse zahtevane
dodatne preglede oziroma preiskave v zdravstveni dokumentaciji pisno obrazložiti (obrazložiti,
zakaj se je pri osebi odločil za dodatne preglede ali preiskave).
Dodatni pregledi pri psihologu ali pri okulistu (pa tudi vsi ostali dodatni pregledi ali preiskave)
torej niso kot obvezni predpisani za vse voznike, ampak so namenjeni tistim voznikom, pri
katerih specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi predpisanega pregleda,
zdravstvene dokumentacije ali kliničnega pregleda ne more razjasniti, ali je voznik še naprej
zmožen za varno vožnjo.
Gre za dodatne preglede in preiskave, namenjene tistim starejšim voznikom, katerih omejitve
za vožnjo so kompleksnejše in jih je več ter le na takšen način lahko dokažejo, da so še
zmožni za varno udeležbo v prometu.
Opisani sistem omogoča, da čim več oseb, tako starejših kot tudi tistih z večjimi zdravstvenimi
težavami, lahko še naprej vozi motorno vozilo. To lahko zelo izboljša kvaliteto njihovega
življenja, hkrati pa ohranja dovolj visok nivo varnosti vseh udeležencev v prometu.
Število povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki osebnih vozil je razvidno iz priložene
tabele:.
Starost/leto

2012

2013

2014

2015

2016

18 do 24 let

2.394

1.906

1.816

1.769

1.774

24 do 34 let

3.530

3.123

2.798

2.854

2.859

34 do 44 let

2.684

2.309

2.355

2.232

2.241

44 do 54 let

2.392

1.984

1.923

1.765

1.775

54 do 64 let

1.806

1.560

1.500

1.450

1.457

64 do 70 let

697

608

606

615

684

70 do 80 let

920

798

814

869

823

80 do 90 let

340

282

286

325

371

nad 90 let

12

10

14

13

25

SKUPAJ

14.775

12.580

12.112

11.892

12.009

Vir: Policija
Vir: MzI
Vlada dala soglasje k sklenitvi pogodbe o kreditu kot solidarni porok družbi BSP
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k sklenitvi pogodbe o okvirnem kreditu kot solidarni
porok družbi BSP Regionalna energetska borza do višine glavnice 1.750.000 evrov z
morebitnimi stranskimi obveznostmi ter za svoje obveznosti do banke v zavarovanje banki
izroči bianco menice. Ta sklep vlade mora direktor družbe Borzen vpisati v knjigo sklepov
družbe.
Družba BSP je Borzen kot polovičnega družbenika pozvala k odobritvi najema kratkoročnega
revolving kredita v višini 3,5 milijona evrov za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za
nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov, sklenjenih na borzi. Eden od pogojev za
odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s predložitvijo
bianco menic.
Na podlagi evropske uredbe o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje
prezasedenosti je družba BSP v zadnjem četrtletju leta 2015 z odločbo Agencije za energijo
RS pridobila status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo (IOTEE). Ta ji nalaga,
da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja izvaja enotno spajanje trgov
za dan vnaprej na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema.
Vir: MzI

Vlada potrdila sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih
zdravstvenih zavodov
Vlada RS je na današnji redni seji potrdila sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v
svete javnih zdravstvenih zavodov, in sicer:
Psihiatrična bolnišnica Begunje:
1. mag. Alenka Šik
2. mag. Nadja Čobal
3. Mirjan Hren
4. Anica Užmah
Splošna bolnišnica Novo mesto:
1. mag. Marta Kavšek
2. mag. Franc Hočevar
3. mag. Miroslav Berger
4. Martina Vrhovnik
5. Tanja Mate
Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica:
1. Stanislav Rijavec
2. Anita Manfreda
3. Keti Žnidarčič
4. Mia Botter Marasović

5. Franc Koglot
Ortopedska bolnišnica Valdoltra:
1. mag. Elda Gregorič Rogelj
2. Ana Žličar
3. Mladen Čehovin
4. Zdravko Kirn
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik:
1. Antonija Pungerčar
2. Zvonka Krančan
3. Vera Kralj Drmota
4. Simon Jevšinek
Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični:
1. Nevenka Zaviršek
2. Maja Kastelic Pleskovič
3. Tomaž Alič
4. Milena Vrenčur
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana:
1. mag. Damjana Žun
2. mag. Peter Požun
3. Matjaž Tavčar
4. Tanja Mate
5. Dušan Jošar
Splošna bolnišnica Trbovlje:
1. mag. Irma Kovač
2. mag. Dejan Žohar
3. Maruša Eberlinc
4. Dejan Doberšek
Onkološki inštitut Ljubljana:
1. mag. Peter Požun
2. mag. Peter Bohinec
3. Rok Slokar
4. Rajko Kotnik
5. Alenka Kovač Arh
6. Ana Žličar
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj:
1. mag. Alenka Bradač
2. Darko Loncnar
3. Nada Mihajlovič
4. Dejan Doberšek
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Vir: MZ
Vlada imenovala članico sveta AJPES
Vlada RS je na današnji redni seji v svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve imenovala Vesno Milanovič.
Vlada je imenovala članico sveta Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve. Vesna Milanovič se v svet imenuje z 21. 11. 2017, za dobo petih let.

Vir: MF
Vlada sprejela sklep o spremembi sestave Nacionalnega odbora za obeleževanje 100letnic 1. svetovne vojne
Vlada RS je na 136. redni seji 24. maja 2017 izdala odločbo, da se Sanjo Štiglic razreši s
funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve. Ker je bila Sanja Štiglic na
podlagi prejšnje funkcije imenovana tudi kot članica Nacionalnega odbora, je Ministrstvo za
zunanje zadeve predlagalo njeno razrešitev v odboru. Ministrstvo za zunanje zadeve je kot
novo članico predlagalo Janjo Klasinc, vodjo Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno
sodelovanje v kulturi.
Z imenovanjem nove članice 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 je sprejela spremembe članov Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini
z ljudmi
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o spremembi članov Medresorske
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Te so potrebne zaradi kadrovskih sprememb v
Vrhovnem državnem tožilstvu, Specializiranem državnem tožilstvu in na Ministrstvu za zdravje.
Poleg tega pa so bile s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
določene naloge, povezane s pravicami tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljeno zadrževanje, in
pravicami razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb
z mednarodno zaščito, prenesene na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo
migrantov. Glede na to, da so med navedenimi kategorijami oseb lahko tudi žrtve trgovine z
ljudmi, se kot članico skupini imenuje tudi predstavnico Urada Vlade Republike Slovenije za
oskrbo in integracijo migrantov.
Člani Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi so:
- Nina Gregori, članica, Ministrstvo za notranje zadeve,
- mag. Mojca Špec Potočar, članica, v. d. direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za
oskrbo in integracijo migrantov,
- Peter Pavlin, član, Ministrstvo za pravosodje,
- Tomaž Peršolja, član, Generalna policijska uprava – Uprava kriminalistične policije,
- Gregor Malec, član, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Maja Pintar, članica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorat za socialne zadeve,
- Marjeta Žibert, članica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorat za družino,
- Bojan Vodopivec, član, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,
- Tjaša Herman, članica, Urad za narodnosti,
- Jasmina Rakita Cencelj, članica, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
- Darja Golež, članica, Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Damijan Jagodic, član, Ministrstvo za zdravje,
- dr. Anida Sarajlić, članica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
- Lidija Herek, članica, Urad Vlade za komuniciranje,
- Darja Šlibar, neodvisna zunanja članica, Specializirano državno tožilstvo Republike
Slovenije,
- mag. Andrej Eror, neodvisni zunanji član, Državni zbor Republike Slovenije,
- predstavnik/ca Društva Ključ, neodvisni zunanji član ali članica,
- predstavnik/ca Slovenske Karitas, neodvisni zunanji član ali članica,
- predstavnik/ca Slovenske Filantropije, neodvisni zunanji član ali članica,
- predstavnik/ca Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, neodvisni zunanji član ali
članica,

- Marko Tanasić, neodvisni zunanji član, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
- Tjaša Škreblin, strokovna sodelavka, Ministrstvo za notranje zadeve.
Vir: MNZ

Sprememba sklepa o imenovanju medresorske delovne skupine
Memoranduma o sodelovanju med vlado in ICPE

za izvajanje

Vlada RS in Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE) imata sklenjen Memorandum o
medsebojnem sodelovanju. V okviru tega deluje medresorska delovna skupina, ki spremlja
izvajanje in usklajevanje skupnih akcijskih načrtov. Vlada je danes spremenila sklep o
imenovanju te delovne skupine.
Vir: MIZŠ
Vlada izdala odločbo o pritožbi NEK v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa
naročnika po Zakonu o javnem naročanju
Vlada RS je na današnji redni seji izdala odločbo o pritožbi družbe Nuklearne elektrarne Krško
d. o. o. zoper odločbo Ministrstva za javno upravo v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa
naročnika po Zakonu o javnem naročanju.
Družba Nuklearne elektrarne Krško d. o. o. je 22. 9. 2017 na Ministrstvo za javno upravo
vložila pritožbo zoper odločbo Ministrstva za javno upravo, s katero je ministrstvo na podlagi 9.
člena ZJN-3 odločilo o vlogi pritožnika o statusu javnega naročnika. Odločilo je, da ima
pritožnik status javnega naročnika. V pritožbi pritožnik uveljavlja napačno uporabo
materialnega prava, zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter bistveno kršitev
pravil upravnega postopka ter Vladi predlaga, da naj pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo
spremeni tako, da ugotovi, da pritožnik ni naročnik po določbah ZJN-3 oziroma podredno, da
izpodbijano odločbo odpravi ter zadevo vrne organu prve stopnje v novo. Vlada je pritožbo kot
neutemeljeno z odločbo zavrnila.
Vir: MJU
Predlog razrešitve in imenovanja vodje Medresorske delovne skupine za vračanje
predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo ter predlog
imenovanja pooblaščenca za pogovore z Italijo o vrnitvi kulturne dediščine, umetnin,
arhivov, katastrskih in zemljiških knjig iz Italije v Slovenijo
Vlada RS je sprejela sklep, da z mesta vodje Medresorske delovne skupine za vračanje
predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo razreši na njeno željo
Vlasto Valenčič Pelikan iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je za vodjo Medresorske delovne skupine za vračanje kulturne
dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo ter za pooblaščenca za pogovore z Italijo o
vrnitvi kulturne dediščine, umetnin, arhivov, katastrskih in zemljiških knjig iz Italije v Slovenijo
imenovala gospo Ingrid Sergaš, pooblaščeno ministrico v Sektorju za strateške študije in
analize Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi odstopa s funkcije vodje Medresorske delovne skupine
za vračanje predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo (MDS)
gospe Vlaste Valenčič Pelikan na lastno željo na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi RS
Vladi Republike Slovenije predlaga, da Vlasto Valenčič Pelikan razreši z mesta vodje MDS za
vračanje predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo. Za vodjo
MDS se imenuje Ingrid Sergaš, pooblaščena ministrica v Sektorju za strateške študije in
analize Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Vlasta Valenčič Pelikan je bila kot vodja MDS imenovana s sklepom vlade dne 9.5.2013.
Medresorska delovna skupina ima nalogo pripraviti strokovne in pravne podlage za nadaljnje
pogovore z italijansko stranjo o vprašanju vračanja predmetov kulturne dediščine (kulturnih
dobrin in umetniških del) ter arhivov (vključno katastrskih in zemljiških knjig) iz Italije v
Slovenijo. Obravnava tudi vsa vprašanja vračanja in dogovarja rešitve, ki se pojavljajo v zvezi
s to problematiko.
Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga Vladi Republike Slovenije, da na osnovi dogovora
med zunanjima ministroma Erjavcem in Alfanom z dne 9.11.2017 v Rimu za pooblaščenca za
pogovore z Italijo o vrnitvi kulturne dediščine, umetnin, arhivov, katastrskih in zemljiških knjig iz
Italije v Slovenijo imenuje gospo Ingrid Sergaš, pooblaščeno ministrico v Sektorju za strateške
študije in analize Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, s ciljem vodenja
pogovorov za rešitev vprašanja.
Vir: MZZ
Vlada imenovala delovno skupino za pripravo akcijskega načrta »Slovenija – dežela
zagonskih podjetij (startupov)«
Vlada RS je na današnji seji imenovala delovno skupino za pripravo akcijskega načrta
»Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)«.
Podpora zagonskim podjetjem je v slovenskem ekosistemu zelo pestra, saj v njem deluje
veliko zasebnih in javnih deležnikov. Za spodbujanje zagonskih podjetij je v Sloveniji že na
voljo podporno okolje v obliki VEM točk, univerzitetnih in podjetniških inkubatorjev, tehnoloških
parkov, pospeševalnikov ter finančne spodbude (subvencije, semenski kapital, itd.).
S strani startup skupnosti so bile predstavljene ovire v praksi ter primerljive dobre prakse in
rešitve iz tujine, zato se predlaga imenovanje delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov
ministrstev, ki pokrivajo posamezna področja oziroma katerih področja (ne)posredno zadevajo
zaznane ovire skupnosti zagonski (startup) podjetij in bodo aktivno sodelovala preučitvi
zaznanih ovir in pri iskanju rešitev. Poleg tega sodelujejo v delovni skupini tudi predstavnik
Slovenskega podjetniškega sklada in predstavniki startup skupnosti. Delovni skupini se
nalaga, da na podlagi preučitve zaznanih ovir skupnosti zagonskih (startup) podjetij pripravi
akcijski načrt s predlogi ukrepov na treh ključih področjih: odprava ovir na zakonodajnem
področju, povezovalno okolje in finančne spodbude.
Vir: MGRT

