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159. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030
Vlada je na današnji redni seji sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030. Pripravo dokumenta,
ki je nastal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva
za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v tesnem sodelovanju z
resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS, je vlada v začetku mandata opredelila kot eno
izmed svojih prednostnih nalog.
V letih samostojnosti smo v Sloveniji dosegli pomembne razvojne cilje – vključili smo se v
najpomembnejše mednarodne integracije in postali dejaven mednarodni partner v globalnih
prizadevanjih za mir in varnost, spoštovanje človekovih pravic, kulturne raznolikosti, vladavino
prava, itd., a je svetovna gospodarska kriza pokazala na mnoge vrzeli v naši organiziranosti.
Na nekaterih področjih sicer Slovenija dosega ugodne rezultate, na drugih pa zaostaja za
razvitejšimi državami, na primer na področju produktivnosti gospodarstva, prilagajanja
demografskim spremembam in varovanja okolja. Zaradi spremenjenih razmer in izteka
veljavnosti predhodne razvojne strategije, je vlada na vse-vključujoč način pristopila k pripravi
Strategije razvoja Slovenije 2030. Po številnih usklajevanjih (z ministrstvi, koalicijo, političnimi
strankami, sindikati, Ekonomsko-socialnim svetom, Gospodarsko zbornico Slovenije,
predstavniki Vzhodne in Zahodne kohezijske regijo, itd.) in seznanitvi članov vlade z osnutkom
dokumenta, je bilo od 12. oktobra do 9. novembra 2017, odprto tudi javno posvetovanje. V tem
času je bilo prejetih 53 mnenj državljanov, socialnih partnerjev, civilne družbe, strokovnjakov in
drugih (več v Poročilu o javnem posvetovanju), ki so prispevali k vsebinskemu razvoju
dokumenta.
Strategijo razvoja Slovenije 2030 sicer določajo še Vizija Slovenije, pregled trenutnega stanja
na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato
vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. V prvi vrsti je
namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa vsem
prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču - tako na ravni posameznikov,
kot na ravni družbe. Osrednji cilj strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je
opredeljenih pet strateških usmeritev:






vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
učenje za in skozi vse življenje,
visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
ohranjeno zdravo naravno okolje,
visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Kot izhaja iz strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih
medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih
strategije, ki predstavljajo podlago za oblikovanje prihodnjih prednostnih nalog in ukrepov
vlade, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov:
1. Zdravo in aktivno življenje

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
Dostojno življenje za vse
Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
Gospodarska stabilnost
Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
Nizkoogljično krožno gospodarstvo
Trajnostno upravljanje naravnih virov
Zaupanja vreden pravni sistem
Varna in globalno odgovorna Slovenija
Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega
razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in
sodelovanja.
Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi
dosegli kakovostno življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti tudi sektorske
razvojne politike, programi ter operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se
namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno
izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja.
To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev
usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo s 30
kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi določeni za vsakega od razvojnih ciljev.
Ministrica Alenka Smerkolj: »Vesela sem, da ima Slovenija od danes naprej dolgoročno
razvojno strategijo, s katero bomo dosegli višjo kakovost življenja za vse. Z določitvijo petih
strateških usmeritev in 12 razvojnih ciljev smo dokazali, da se znamo osredotočati, da znamo
biti konkretni in da je s sodelovanjem mogoče presegati resorno oz. silosno naravnanost. S 30
kazalniki uspešnosti, s katerimi bomo merili njeno uresničevanje pa je pred nami zahtevno
obdobje izvajanja. Prav je, da imajo ljudje do vseh nas, ki sprejemamo odločitve in do vseh
tistih, ki bodo prišli za nami, visoka pričakovanja, saj smo odgovorni za uresničevanje te
strategije. Verjamem, da gre lahko Slovenija naprej, da se lahko do leta 2030 v primerjavi z
drugimi državami bolje uvrščamo na svetovne lestvice uravnoteženega gospodarskega,
družbenega in okoljskega razvoja. Če bomo investirali v znanje, kompetence, v sistem, ki bo
deloval in bo usmerjen v uresničevanje skupnih ciljev, ta strategija ne bo ostala le na papirju.
Prepričana sem, da jo lahko skupaj uresničimo z učinkovitim upravljanjem, povezovanjem in
sodelovanjem.«
Gradiva (Strategija razvoja Slovenije 2030, Poročilo o javnem posvetovanju, ključni poudarki)
so objavljena na http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/.
Vir: SVRK

Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah
Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o javnih financah, ki ga bo
posredovala v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Z njo se bo v nacionalno zakonodajo
dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskim okviri držav članic,
cilj predlagane novele pa je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v
okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade.
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in
direktive, katerih namen je okrepiti fiskalno odgovornost držav članic in okrepiti njihovo
ekonomsko upravljanje. Slovenija je z namenom stabilizacije javnih financ v letu 2013 v ustavo
vključila fiskalno pravilo, leta 2015 pa je sprejela tudi zakon o fiskalnem pravilu.
V sprejeti zakonodaji je večina določb direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s
proračunskimi okviri držav članic že implementiranih, implementacijo pa je treba dokončati s

predlagano novelo zakona o javnih financah. V predlogu novele je bilo treba določiti tudi
ureditev, povezano s srednjeročnim načrtovanjem fiskalne politike, saj zakon o fiskalnem
pravilu v več določbah napotuje na ureditev v zakonu o javnih financah.
Na tem področju se uvajata dva nova dokumenta, in sicer državni program razvojnih politik in
srednjeročna fiskalna strategija. Državni program razvojnih politik bo vlada sprejemala do
konca novembra tekočega leta, vseboval pa bo prioritete vlade, ki so ključnega pomena za
razvoj Slovenije in izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. Srednjeročno fiskalno strategijo
predstavljata združena okvir za pripravo proračunov sektorja država in program stabilnosti, kar
ob upoštevanju, da se bo državni program razvojnih politik prvič pripravil v letu 2019, pomeni
njeno uveljavitev v letu 2020.
Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem dolgu in davčnih izdatkih, spreminja pa
se tudi ureditev glede izvrševanja proračuna ob koncu leta, ki ministru za finance daje ustrezne
instrumente za zagotavljanje spoštovanja fiskalnih pravil.
Vir: MF
Vlada sprejela Sklep o določitvi izvajanja HNMP in Sklep o ustanovitvi Medresorske
delovne skupine za pripravo predloga dolgoročne ureditve HNMP
Vlada je na današnji redni seji Sklep o določitvi izvajanja helikopterske nujne medicinske
pomoči in sekundarnih prevozov kot državne aktivnosti. Za obdobje po 1. januarju 2018 se
določi izvajanje HNMP in sekundarnih prevozov kot državna aktivnost in se izvaja na podlagi
nacionalnih predpisov s helikopterji Policije in Slovenske vojske. Vlada je prav tako sprejela
Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo predloga dolgoročne ureditve
helikopterske nujne medicinske pomoči in sekundarnih prevozov.
Oktobra 2014 se je začela uporabljati Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra
2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije. Slednja določa zahteve
za operatorje, ki nameravajo opravljati helikoptersko nujno medicinsko pomoč. To dejavnost
uvršča v tako imenovano kategorijo CAT (commercial air transport), za kar je potrebno pridobiti
spričevalo letalskega prevoznika ter jo opredeljuje kot komercialno dejavnost, ki pomeni
katerokoli letalsko operacijo proti plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali se, ko
ni na voljo javnosti, opravlja med operatorjem in odjemalcem.
Delovanje dodatne baze v Mariboru bo v letu 2018 pomenilo približno dodatnih 250 aktivacij za
posredovanje HNMP. Zato je Vlada RS sprejela sklep, da se za obdobje po 1. januarju 2018
določi izvajanje HNMP in sekundarnih prevozov kot državna aktivnost in se izvaja na podlagi
nacionalnih predpisov s helikopterji Policije in Slovenske vojske.
S sprejetjem Sklepa o izvajanju helikopterskih prevozov za dejavnosti helikopterske nujne
medicinske pomoči in sekundarnih prevozov z državnimi zrakoplovi, Vlada RS to definira kot
državno aktivnost. To pomeni, da morajo resorna ministrstva prilagoditi svoje predpise, ki
posegajo na področje izvajanja HNMP in sekundarnih prevozov. Ker sklep posega tudi v
strukturne in organizacijske spremembe samih izvajalcev prevozov in na področje razmerij
posameznih resorjev, je potrebno na podlagi poglobljene analize obstoječega stanja nujno
pripraviti predloge dolgoročnih rešitev ureditve dejavnosti. Vladi RS zato sprejema Sklep o
ustanovitvi medresorske delovne skupine, ki bo v najkrajšem možnem času pripravila predlog
dolgoročne ureditve in organizacijske umestitve dejavnosti HNMP in sekundarnih prevozov
znotraj javnega sektorja.
Vir: MZ

Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o trgovini
Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) EPA 2261-VII.
Vlada meni, da predlog zakona ni primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru
Republike Slovenije.
Cilj in namen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini, ki ga je v
parlamentarno proceduro vložil predlagatelj, je zaprtje prodajaln ob nedeljah in z zakonom
določenih praznikih. Predlagatelj predlaga novo ureditev obratovanja trgovin od 1.1.2018. S
predlogom zakona se spreminja 8. člen obstoječega zakona.
Predlog zakona je nomotehnično neprimeren ter podnormiran glede določitve kriterijev in meril
za dopustnost izjem, na podlagi katerih bi vlada izdala podzakonski predpis.
Predlog zakona opredeljuje preširok nabor izjem od splošnega cilja zaprtja prodajaln ob
nedeljah in praznikih, kar pomeni izničenje osnovnega cilja zakona in prepovedi nedeljskega
odprtja trgovin. Predlagane izjeme na področju turizma so po mnenju Vlade RS preširoko
definirane in bi pri izvedbi lahko privedle do številnih zlorab in oteženega nadzora nad
določbami zakona. S predlogom zakona ni urejeno vprašanje dežurnih trgovin z nujnimi
življenjskimi potrebščinami.
Vir: MGRT

Vlada izdala spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v
programskem obdobju 2014–2020
Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta. Objavila jo bo Uradnem listu RS.
Sprememba Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta zajema dopolnitev v delu, ki se
nanaša na določitev organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema.
Imenovanje takšnega organa pred sprejemom spremembe te uredbe v pravnem redu RS še ni
bila implementirana.
Skladno s spremembo bo nalogo organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije
sistema, opravljal Urad za nadzor proračuna, organ v sestavi ministrstva, pristojnega za
finance. Osnovna naloga organa je ocena, ali sistem izvajanja evropske kohezijske politike
daje zagotovila v skladu z zahtevami Evropske komisije, ki so bila dana ob akreditaciji sistema.
Njegovo delo bo usmerjeno v pripravo mnenja o strukturi sistema evropske kohezijske politike
in ne v presojo uspešnosti vzpostavljenega sistema v praksi.
Vlada RS je vzporedno sprejela tudi spremembo sklepa o informaciji o vzpostavitvi pogojev za
izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in skupne ribiške politike v
programskem obdobju 2014–2020, z dne 26. februar 2015, s katerim se iz Službe Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna,
prenaša eno delovno mesto. Delovno mesto se bo financiralo iz sredstev t. i. tehnične podpore
evropske kohezijske politike.
Vir: SVRK

Vlada potrdila zaključno poročilo Centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem
Vlada je na današnji redni seji potrdila Zaključno poročilo Projekta P12: Centralizacija ravnanja
z nepremičnim premoženjem. Prehod na centraliziran način ravnanja je bil določen s
spremembo Zakona o državni upravi, in sicer, da Ministrstvo za javno upravo postopno
postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU in
prevzame zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem
premoženjem. Centralizirano upravljanje nepremičnega premoženja države pomeni
racionalizacijo stroškov upravljanja in vzdrževanja ter znižanje stroškov za najem poslovnih
prostorov (po podatku za leto 2016 za ca. 453.000 eur letno).
Ravnanje s poslovnimi nepremičninami organov državne uprave (vladne službe, ministrstva in
organi v njihovi sestavi) je bilo pred izvedbo projekta v pristojnosti vsakega posamičnega
upravljavca, kar je pomenilo neenotno prakso gospodarjenja, nepreglednost stanja
zasedenosti poslovnih nepremičnin, nepreglednost nad stroški upravljanja in nepopolne
evidence.
Nepremično premoženje je bilo v centralizirano upravljanje Ministrstva za javno upravo
preneseno v 2. fazah, prvi del s 1. 1. 2016, drugi del pa s 1. 1. 2017. MJU je s prejšnjimi
upravljavci opravil pregled dejanskega stanja, zagotovili smo pravilne vpise podatkov o
nepremičnem premoženju v uradnih evidencah nepremičnin ter v evidenci osnovnih sredstev,
pripravili seznam potrebnih investicijskih in vzdrževalnih in opravili pregled stanja zasedenosti
poslovnih prostorov v lasti države ter najetih poslovnih prostorov. MJU je vstopil v pogodbena
razmerja, opravljen je bil prenos finančnih sredstev, na MJU so bili preneseni javni uslužbenci,
ki so naloge ravnanja s poslovnimi prostori opravljali pri prejšnjih upravljavcih idr. Dejansko je
izvedba projekta potekala od 20. 2. 2015 do 20. 6. 2017. Projekt je bil zaključen v načrtovanem
terminskem planu.
Neposredni učinki centralizacije se med drugim izkazujejo v racionalizaciji stroškov storitev
zunanjih (pogodbenih) izvajalcev, in sicer 10% znižanje pogodbenih stroškov za potrebe
upravljanja in vzdrževanja nepremičnega premoženja (tj. cca. 450.000 eur letno), nižanje
stroškov za najemnine in pospešitev prodaje nepotrebnih nepremičnin, s sredstvi od prodaje
pa zagotovitev sredstev za večja investicijska dela in nakup lastnih poslovnih prostorov z
namenom, da bi zagotovili združevanje organov državne uprave na enotnih lokacijah.
Posredni učinki pa pomenijo standardizacijo in transparentnost postopkov ravnanja z
nepremičnim premoženjem, urejenost evidenc, združitev finančnih sredstev, ki so namenjena
za vzdrževanje nepremičninskega portfelja države in za izvedbo novih investicij, idr.
Z izvedbo projekta centralizacije smo zasledovali cilj združitve nepremičninskega portfelja ter
sredstev za plačilo stroškov obratovanja, vzdrževanja ter najemov in sredstev za zagotovitev
investicijskega vzdrževanja ter nakupov premoženja. Tak sistem omogoča izvedbo skupnih
javnih naročil ter s tem poenotenje storitev za vse uporabnike, po drugi strani pa omogoča
doseganje nižjih cen storitev in blaga na trgu ter s tem zagotavlja prihranke, s katerimi MJU
zagotavlja izvedbo investicij ter nakupov potrebnih nepremičnin.
Vir: MJU
Vlada potrdila poroštvo za zadolžitev DUTB
Vlada je danes odločila, da se za dolgoročno zadolžitev Družbe za upravljanje terjatev bank
(DUTB) v višini do 718 milijonov evrov (glavnica in obresti skupaj) izda državno poroštvo.
DUTB bo s tem refinancirala zapadle obveznosti, ki so nastale v postopku izvajanja ukrepov za
krepitev stabilnosti bank, ter podaljšala njihovo zapadlost do konca podaljšane življenjske dobe
DUTB.
Življenjska doba DUTB je bila konec leta 2015 podaljšana do 31. decembra 2022, in sicer z
namenom, da DUTB sredstev ne bi odprodajala pod pritiskom in za vsako ceno ter da bi našla
primerne kupce in v čim večji meri povrnila proračunska sredstva. Tako se je ustvarila pravna

podlaga, da lahko DUTB obveznostim, ki so nastale že z odplačnim prevzemom tveganih
postavk bank v letih 2013 in 2014, podaljša zapadlost poplačila do trenutne zakonsko veljavne
življenjske dobe DUTB, torej najkasneje do 31. decembra 2022.
Rok črpanja zadolžitve, za katero je vlada danes potrdila poroštvo, je do 15. decembra 2017,
rok vračila kredita pa do 15. decembra 2022. Z novo zadolžitvijo se bodo tako refinancirale
zapadle obveznosti iz naslova izdanih obveznic DUT03 in DUT04 in posojila, najetega za
poplačilo obveznice DUT01, ki zapadejo v plačilo 15. decembra 2017.
Vir: MF
Vlada bo ponudila pomoč Albaniji ob obsežnih poplavah
Albanijo je v začetku decembra 2017 prizadelo močno deževje s poplavami, predvsem v
centralnem in zahodnem delu države, po poročanju lokalnih oblasti so bile to najobsežnejše
poplave doslej. Albanske oblasti poročajo, da je prizadetih 9 prefektur, poplavljenih več kot
10.000 hektarjev kmetijskih površin, poškodovanih 127 cest in 78 mostov, 716 družin je bilo
evakuiranih in nastanjenih v začasne namestitvene centre.
Na podlagi ocene stanja so pristojne albanske oblasti preko mehanizma EU za civilno zaščito
4. decembra 2017 zaprosile za mednarodno pomoč v materialu, ki bi obsegala začasne
montažne mostove, vodne črpalke manjše in srednje zmogljivosti, hidravlične klešče,
raztegljive lestve in sredstva za začasno nastanitev prebivalcev (spalne vreče, odeje, šotore z
ogrevanjem) ter drugo potrebno pomoč.
V Albanijo naj bi bila napotena tudi strokovna enota civilne zaščite EU, katere naloga bo
pomoč albanskim oblastem pri sprejemu mednarodne pomoči in pripravi priporočil glede
aktivacije in delovanja mehanizma EU za civilno zaščito v prihodnje.
Republika Slovenija bo Albaniji ponudila pomoč v obliki materialnih sredstev (pet potopnih
črpalk, odeje, škornji, pelerine in kompleti za dezinfekcijo) ter strokovnjaka za pomoč pri
koordinaciji mednarodne pomoči pri odpravi posledic poplav.
Vir: MO
Uredba o DPN za državno cesto Maline – MMP Metlika in priključka Črnomelj jug
Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline
do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.
Uredba, s katero vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejme državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko
ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega,
komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora.
Načrtovane prostorske ureditve so:
 hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka
Črnomelj jug z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
 povezovalna cesta Maline–Dole,
 povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta Metlika jug
 dostopna cesta Mestni Log,
 povezovalna cesta Semič,
 obvozna cesta Semič
 dostopna cesta PSC Vrtača,
 povezovalna cesta Črnomelj sever,

 povezovalna cesta Črnomelj jug,
 spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije
zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
 prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
 okoljevarstveni ukrepi.
Vir: MOP
Odgovor na dopis Odbora za kulturo Državnega zbora v zvezi s sklepi glede Strategije
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na dopis Odbora za kulturo Državnega zbora v
zvezi s sklepi glede Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.
Predsednik Odbora za kulturo Državnega zbora RS, dr. Dragan Matić, je na Vlado Republike
Slovenije naslovil dopis, v katerem prosi za pojasnilo, zakaj Vlada RS ni sledila predlogu
Odbora za kulturo in Odbora za gospodarstvo z dne 19. 5. 2017 o uvrstitvi posebnega poglavja
»kulturni turizem« v turistično strategijo. Želi tudi informacijo o pričakovani ustanovitvi
medresorske delovne skupine za področje kulturnega turizma.
Vlada RS v odgovoru navaja, da se zaveda, da je področje kulture zelo pomembno in da imajo
s kulturo povezani turistični produkti zelo velik potencial, zato je to področje v strategiji tudi
vključeno, in sicer na način, ki pomeni velike in pomembne premike pri prepoznavanju
razvojnih potencialov slovenske kulture in kulturne dediščine. Medresorska delovna skupina za
spremljanje uresničevanja strategije bo ustanovljena do konca leta.
Vir: MGRT
Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na zahtevo Skupnosti občin Slovenije,
Združenja mestnih občin Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za
podaljšanje prehodnega obdobja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Vlada je na današnji seji sprejela Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na zahtevo
Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije za podaljšanje prehodnega obdobja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Na podlagi zgoraj navedenega Vlada Republike Slovenije meni, da podaljšanje rokov kot ga je
predlagalo Združenje mestnih občin Slovenije, in podaljšanje prehodnega obdobja, kot sta ga
predlagali Skupnost občin Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, nista
utemeljena.
Vlada tudi ne podpira pobude za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti, da občine same z odlokom odločajo, ali bo pogrebna
dejavnost tržna ali javna gospodarska služba kot je predlagalo Združenja mestnih občin
Slovenije.
Vir: MGRT
Vlada sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka
za tujo nego in pomoč in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Nova višina
nadomestila in dodatka se bo začela izplačevati z decembrom 2017, poračun za nazaj pa
bo izplačan najkasneje do 31. 1. 2018
Vlada je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za
invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 % neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem

letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR. Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost
iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da se bo opravil tudi poračun za nazaj.
Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb po valorizaciji znaša:
- od 1. januarja do 31. marca 2016: 361,95 evrov,
- od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 364,76 evrov,
- od 1. aprila 2017: 370,86 evrov.
Zaradi skladnosti zakonodaje je Vlada RS proučila tudi 9.a člen ZDVDTP ter ugotovila, da je
potrebno podobno razlago zakonskega določila uporabiti tudi pri dodatku za tujo nego in
pomoč. Na podlagi 10.a člena pa je ugotovila, da se tako nadomestilo za invalidnost kakor tudi
dodatek za tujo nego in pomoč usklajujeta z rastjo povprečne plače v RS. V letu 2018 bo
uskladitev s 1. 4. 2018.
Dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb se bo tako iz 165,07 EUR zvišal na 206,03 EUR, dodatek za tujo
nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih
življenjskih potreb pa iz 82,54 EUR na 103,02 EUR. Pri obeh izplačilih bo opravljen tudi
poračun za nazaj.
Dodatek za tujo nego in pomoč po valorizaciji tako znaša:
1. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb:
– od 1. januarja do 31. marca 2016: 201,08 evrov,
– od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 202,65 evrov,
– od 1. aprila 2017: 206,03 evrov;
2. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb:
– od 1. januarja do 31. marca 2016: 100,54 evrov,
– od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 101,32 evrov,
– od 1. aprila 2017: 103,02 evrov.
Izplačilo valoriziranega nadomestila za invalidnost, razlike nadomestila za invalidnost, dodatka
za tujo nego in pomoč ter zdravstvenega zavarovanja pomeni letno 7,4 milijonov dodatnih
sredstev, za poračuna od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 pa bo potrebno zagotoviti 13,9 mio. EUR.
Poračuni bodo upravičencem izplačani do 31. 1. 2018 (večinoma decembra 2017, manjši del
januarja 2018).
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na dopis Varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije v
zvezi z višino nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in ga posreduje Varuhinji človekovih pravic
Republike Slovenije
Iz dopisa izhaja, da je Varuh v obravnavo prejel več pobud z opozorili na težave prejemnikov
nadomestila po ZDVDTP, ki se ne usklajuje že več let.
Vlada v odgovoru podrobno navaja razloge in spremembe zakonodaje, ki so pripeljale do
nejasnosti na tem področju. Vlada Republike Slovenije bo omenjeno pomanjkljivosti za nazaj
in za naprej odpravila tako, da bo izdala Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč ter tako določila višino nadomestila za
invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč v skladu z veljavnimi določbami ZDVDTP za
obdobje od 1. 1. 2016 dalje.
Za odpravo zgoraj omenjenih pomanjkljivosti za naprej bo prvo novo izplačilo izvedeno s prvim
izplačilom nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč po sprejemu zgoraj
omenjenega sklepa Vlade Republike Slovenije, konec meseca decembra 2017. Vlada

Republike Slovenije bo pripravila tudi predlog novega Zakona o socialnem vključevanju, ki je v
normativnem programu Vlade Republike Slovenije za leto 2017 in s katerim bosta na novo
urejeni pravici do nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč.
Vlada Republike Slovenije je za odpravo omenjenih pomanjkljivosti za nazaj sprejela sklep, na
podlagi katerega poračun nadomestila za invalidnost ter dodatka za tujo nego in pomoč
izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije najkasneje do 31.
1. 2018.
Vir: MDDSZ

Vlada ne podpira dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da ne podpira Zakona o dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslancev s
prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker
določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu ne bi veljale za posredovanje prevozov med
fizičnimi osebami ali med fizičnimi osebami in podjetji ob pogoju, da mora posrednik zagotoviti,
da bodo prevoz opravljala podjetja, ki lahko opravljajo dejavnost po tem zakonu, ali fizične
osebe, ki imajo v času prevoza nezgodno zavarovane potnike v vozilu, nimajo izrečenih
kazenskih točk po predpisih o varnosti cestnega prometa in niso vozniki začetniki po
veljavnem zakonu o voznikih. Predlog poslancev ne rešuje celovite problematike možnosti
najema vozila z voznikom, omogoča pa možnost opravljanja prevozov na podlagi t.i. aplikacije
UberPop, torej da bi lahko prevoze izvajal vsak. Ta možnost se je doslej v večini držav EU
pokazala kot neustrezna rešitev, ker ne zagotavlja enakopravnega dostopa do trga dela,
izkrivlja konkurenco na področju opravljanja javnega prevoza potnikov in ne omogoča
učinkovitega nadzora.
Vlada predloga ne podpira tudi zato, ker ni usklajen z Zakonom o prevoznih pogodbah v
cestnem prometu, ki ureja pogodbeni odnos med naročnikom prevoza in prevoznikom. Po tem
zakonu mora prevoznino prevozniku plačati potnik. Če bi v tem razmerju dodatno uvedli
posrednike, bi morali prilagoditi tudi Zakon o prevoznih pogodbah. Predlog prav tako ne ureja
sprememb na področju opravljanja taksi prevozov, ki so nujne, ko se uvaja možnost najema
vozila z voznikom s pomočjo novih tehnologij, da se zagotovi enakopravni dostop do trga dela
pri obeh oblikah prevoza potnikov. Predlog zakon tudi ne zagotavlja, da bi se podatki, ki jih
pridobivajo ponudniki storitev preko sodobnih platform neposredno (on line), posredovali v
Nacionalni center za vodenje prometa, kjer se postavlja sistem za vodenje in upravljanje
prometa v RS. Ta bo temeljil prav na trenutnih podatkih o poteku in izvajanju prometa ter bo
informacije o aktualnem dogajanju v prometu zagotavljal vsem pristojnim službam v RS.
Predlog zakona pa prav tako ne zagotavlja možnosti nadzora nad izvajalci z vidika delovne in
davčne zakonodaje.
Vir: MzI

Vlada izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega
pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta
energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo.
Uredba opredeljuje javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta
energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov, v eni izmed oblik javnozasebnega partnerstva.
Uredba ureja predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov
objekta, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega
partnerstva, ki so v skladu z določbami ZJZP predmet urejanja s koncesijskim aktom.

Predstavlja temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh
sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe.
V predlagani uredbi je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za
koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve. Oblika pogodbenega partnerstva je
bila določena v skladu z ugotovitvami iz investicijskega programa, ocene upravičenosti in
upoštevajoč temeljne usmeritve iz Podrobnejših usmeritev javnim partnerjem pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.
V pilotnem projektu bo zajeta infrastruktura naslednjih javnih zavodov: Narodne in
univerzitetne knjižnice, Cankarjevega doma, Slovenske filharmonije, Slovenskega narodnega
gledališča Maribor in Narodnega muzeja Slovenije.
Vir: MK
Vlada sprejela spremembe sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto
2017
Vlada je danes sprejela spremembe sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto
2017. S seznama se črta Društvo proti mučenju živali Trbovlje.
Davčni zavezanci lahko v skladu z zakonom o dohodnini do 0,5 odstotka dohodnine namenijo
za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. V
uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja to izvajanje, je določeno,
da vlada na predlog ministra za finance najpozneje 31. julija določi seznam upravičencev za
leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v uradnem listu.
Na podlagi tega je vlada 13. julija 2017 sprejela sklep o objavi seznama upravičencev do
donacij za leto 2017, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je ministrstvu za
finance po objavi omenjenega sklepa v uradnem listu poslalo podatke o dveh upravičencih,
Društvu proti mučenju živali Trbovlje in Kinološkem društvu Portorož, ki ne izpolnjujeta pogojev
za uvrstitev na seznam, ker v skladu z zakonom o zaščiti živali nimata statusa društva, ki
deluje v javnem interesu.
V medresorskem usklajevanju je ministrstvo za obrambo ugotovilo, da Kinološko društvo
Portorož v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izpolnjuje pogoj
za uvrstitev na seznam, vendar v drugo področje, zato se s seznama črta samo Društvo proti
mučenju živali Trbovlje.
Vir: MF
Vlada seznanjena s poročilom glede opravljenega nadzora nad DUTB
Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad
Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od
1. maja 2017 do 31. julija 2017.
Nadzor ministrstva za finance nad DUTB v skladu z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti
bank obsega nadzor poslovanja DUTB, pri čemer mora DUTB ministrstvu na njegovo zahtevo
predložiti vse dokumente in informacije, potrebne za opravljanje nadzora, razen dokumentov in
informacij, ki se nanašajo na zaupna razmerja. Ministrstvo za finance vsake tri mesece vlado
in državni zbor obvesti o nadzoru, ki ga je opravilo ter o izdanih pisnih usmeritvah.
Upravni odbor DUTB mora mesečno in četrtletno ministrstvu za finance poročati o svojem
izvajanju zakonsko določenih pristojnosti. Nadzor ministrstva poteka tudi preko rednega
mesečnega pregledovanja prejete dokumentacije DUTB in preko mesečnih sestankov z
izvršnimi direktorji.

Vlada se je junija letos seznanila z revidiranim letnim poročilom DUTB za leto 2016 in se kot
skupščina seznanila tudi z izkazom poslovnega izida za leto 2016. Delovanje DUTB so v letu
2016 zaznamovali pripojitev Factor banke in Probanke ter visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja
sredstev, ki so presegli zakonsko opredeljeni cilj. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so v
letu 2016 znašali 369,2 milijona evrov, kar predstavlja 18,3 % vrednosti prenesenih sredstev.
Od ustanovitve dalje je DUTB ustvarila 862,8 milijona evrov prilivov, kar je 43 % vrednosti vseh
prenesenih sredstev na DUTB. DUTB je v letu 2016 izkazala 7,8 milijona evrov čiste izgube.
Ekonomska donosnost na kapital je konec leta 2016 znašala 9,5 %. DUTB je v letu 2016 v
celoti poplačala 369 milijonov evrov finančnih obveznosti do Republike Slovenije, ki so bile
prevzete ob pripojitvi Factor banke in Probanke, ter refinancirala zapadlo obveznico. S tem so
se pomembno znižali odhodki financiranja DUTB v letu 2017 in v prihodnje. Revizijo
računovodskih izkazov za leto 2016 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija ter aprila
2017 izdala mnenje brez pridržka. Ustvarjeni prilivi DUTB v letu 2016 presegajo določbo
zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank o letnih prilivih v višini vsaj 10 % ocenjene
vrednosti prenesenih sredstev. Ekonomska donosnost na kapital je bila v letu 2016 za 1,5
odstotne točke višja od cilja iz smernic. Ministrstvo se je v okviru poročanja DUTB seznanilo
tudi z razlogi poslovne izgube DUTB v letu 2016 in jih šteje za sprejemljive.
Po oceni ministrstva za finance DUTB v obdobju poročanja dosega ključne cilje in uresničuje
strateške usmeritve ter predvsem unovčuje premoženje. V maju 2017 je DUTB iz upravljanja
premoženja ustvarila 90,5 milijona evrov prilivov, v juniju 22,3 milijona in v juliju 42,3 milijona
evrov. Skupaj (januar – julij 2017) je tako ustvarila 288,7 milijona evrov prilivov iz upravljanja
premoženja, kar predstavlja 14,3 % celotne prenosne vrednosti portfelja. DUTB je v svojem
poslovanju občutno prej, kot je bilo načrtovano, unovčila dobro polovico vrednosti premoženja,
ki je bilo kot tvegano preneseno nanjo iz slovenskih sistemskih bank. V slabih treh in pol letih
od prvih prenosov je ustvarila več kot milijardo evrov denarnih prilivov, in sicer 1,086 milijarde
evrov do konca maja 2017. Ministrstvo na tej podlagi ocenjuje, da bo DUTB dosegla
predvidene kazalnike poslovanja za leto 2017.
Vir: MF

Vlada sprejela opredelitev do sklepa Odbora za zdravstvo z dne 8. 11. 2017
Vlada je na današnji redni seji sprejela opredelitev do sklepa Odbora za zdravstvo z dne 8. 11.
2017 in ga bo poslala DZ RS.
Odbor za zdravstvo DZ RS je na svoji 36. nujni seji 8. 11. 2017, ki je bila sklicana na zahtevo
Poslanske skupine NSi, ob obravnavi točke dnevnega reda »Kaotične razmere na otroški
kardiologiji UKC Ljubljana« sprejel sklep, s katerim je MZ priporočil, da v roku enega meseca
Odboru za zdravstvo predstavi ukrepe za ureditev razmer v Službi za kardiologijo Pediatrične
klinike v Ljubljani.
V zvezi z navedenim sklepom Vlada RS podaja naslednjo opredelitev:
Na 36. nujni seji Odbora za zdravstvo DZ RS so predstavniki MZ predstavili dosedanje
aktivnosti MZ in tudi Vlade RS na področju urejanja razmer na otroški kardiologiji Pediatrične
klinike UKC Ljubljana, in sicer vse od leta 2012.
MZ je nemudoma po sprejetju sklepa z dne 8. 11. 2017 začelo z izvajanjem aktivnosti za
realizacijo sklepa, in sicer je 9. 11. 2017 predstavnikom MZ v Projektnem svetu za izvedbo
prvega in drugega strateškega cilja Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno
napako v UKC Ljubljana, 2016–2025, (Projektni svet) posredovalo poziv, da Projektni svet na
svoji prvi naslednji seji pripravi Kratkoročne ukrepe za ureditev razmer v Službi za kardiologijo
Pediatrične klinike Ljubljana.
MZ namreč ni pristojno sprejemati ukrepov glede organizacije in vodenja dela ter poslovanja
UKC Ljubljana, niti glede načrtovanja, organiziranja in nadziranja izvajanja strokovnega dela v
UKC Ljubljana, kamor izvajanje programa za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi
napakami nedvomno sodi, zato je za navedeno zaprosilo Projektni svet, ki je delovno telo UKC
Ljubljana in v katerem so poleg predstavnikov najvišjega vodstva UKC Ljubljana tudi
predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavniki Ministrstva za

zdravje. Ob tem Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je bil Projektni svet 31. 7. 2017
imenovan z namenom vzpostavitve partnerske povezave z zunanjo institucijo, oblikovanja
programa za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami (vključno s programom
izobraževanja oziroma usposabljanja strokovnih skupin) v skladu z mednarodnimi standardi ter
načrtovanjem, pripravo pogojev za izvajanje in zagon delovanja nacionalnega centra za
obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v okviru UKC Ljubljana, torej za izvajanje
Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako v UKC Ljubljana, 2016–2025.
Od Projektnega sveta se pričakuje, da bo MZ na podlagi njegovega izrecnega poziva
posredoval ukrepe, ki bodo jasno opredeljeni, realno zastavljeni in bodo v najkrajšem možnem
času pripeljali do ureditve razmer v Službi za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.
MZ je Projektni svet pri tem zaprosilo, da vsak ukrep časovno ovrednoti in določi odgovorno
osebo UKC Ljubljana (npr. direktor, predstojnik) za njegovo izvajanje in morebitne ostale
sodelujoče (npr. pomočnik direktorja, vodja notranje organizacijske enote). Ukrepi in dokazilo,
da so bili ukrepi obravnavani tudi na Svetu UKC Ljubljana, naj bi bili posredovani na MZ v
prvem tednu decembra 2017.
Vlada še pojasnjuje, da je na 155. redni seji 9. 11. 2017 kot predstavnike ustanovitelja
razrešila tri dosedanje člane v Svetu UKC Ljubljana in imenovala tri nove, s tem pa omogočila,
da se je lahko nadaljevala obravnava problematike otroške kardiologije na Pediatrični kliniki in
postopki ugotavljanja odgovornosti najvišjega vodstva UKC Ljubljana, potem ko je Svet UKC
Ljubljana v prejšnji sestavi na podlagi 41. člena Zakona o zavodih pridobil predhodno mnenje
Strokovnega sveta z dne 4. 9. 2017. Svet UKC Ljubljana je tako na seji 14. 11. 2017 sprejel
sklep, da na podlagi do sedaj pregledanega gradiva ugotavlja, da obstojijo razlogi za začetek
postopka razrešitve generalnega direktorja UKC Ljubljana, mag. Andraža Kopača, in strokovne
direktorice UKC Ljubljana, prof. dr. Marije Pfeifer. Predsednik sveta zavoda UKC Ljubljana je v
nadaljevanju ugotovil, da se na podlagi sprejetih sklepov tajnega glasovanja lahko začne s
postopki razrešitve obeh navedenih, in sicer iz razlogov iz tretje in četrte alineje prvega
odstavka 38. člena Zakona o zavodih. Na nadaljevanju te seje, 16. 11. 2017, je Svet UKC
Ljubljana sprejel sklep, da se začne s postopkom razrešitve generalnega direktorja UKC
Ljubljana, mag. Andraža Kopača, in strokovne direktorice UKC Ljubljana, prof. dr. Marije
Pfeifer. Oba direktorja je Svet UKC Ljubljana ob tem pozval, da se o na seji vročenem
dokumentu z razlogi za razrešitev in obrazložitev izjavita v 15 dneh. Po preteku 15–dnevnega
roka bo sklicana nova seja Sveta UKC Ljubljana, na kateri se bo odločalo o predlogu za
razrešitev.
V roku enega meseca bo MZ seznanilo Odbor za zdravstvo DZ RS z ukrepi, ki jih bo na
podlagi zgoraj navedenega poziva pridobilo od Projektnega sveta.
Vir: MZ

Vlada sprejela opredelitev do sklepa Odbora za zdravstvo z dne 8. 11. 2017
Vlada je na današnji redni seji sprejela opredelitev do sklepa Odbora za zdravstvo z dne 8. 11.
2017 in ga bo poslala DZ RS.
Odbor za zdravstvo DZ RS je na svoji 36. nujni seji 8. 11. 2017, ki je bila sklicana na zahtevo
Poslanske skupine NSi, ob obravnavi točke dnevnega reda »Kaotične razmere na otroški
kardiologiji UKC Ljubljana« sprejel sklep, s katerim je MZ priporočil, da v roku enega meseca
Odboru za zdravstvo predstavi ukrepe za ureditev razmer v Službi za kardiologijo Pediatrične
klinike v Ljubljani.
V zvezi z navedenim sklepom Vlada RS podaja naslednjo opredelitev:
Na 36. nujni seji Odbora za zdravstvo DZ RS so predstavniki MZ predstavili dosedanje
aktivnosti MZ in tudi Vlade RS na področju urejanja razmer na otroški kardiologiji Pediatrične
klinike UKC Ljubljana, in sicer vse od leta 2012.
MZ je nemudoma po sprejetju sklepa z dne 8. 11. 2017 začelo z izvajanjem aktivnosti za
realizacijo sklepa, in sicer je 9. 11. 2017 predstavnikom MZ v Projektnem svetu za izvedbo

prvega in drugega strateškega cilja Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno
napako v UKC Ljubljana, 2016–2025, (Projektni svet) posredovalo poziv, da Projektni svet na
svoji prvi naslednji seji pripravi Kratkoročne ukrepe za ureditev razmer v Službi za kardiologijo
Pediatrične klinike Ljubljana.
MZ namreč ni pristojno sprejemati ukrepov glede organizacije in vodenja dela ter poslovanja
UKC Ljubljana, niti glede načrtovanja, organiziranja in nadziranja izvajanja strokovnega dela v
UKC Ljubljana, kamor izvajanje programa za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi
napakami nedvomno sodi, zato je za navedeno zaprosilo Projektni svet, ki je delovno telo UKC
Ljubljana in v katerem so poleg predstavnikov najvišjega vodstva UKC Ljubljana tudi
predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavniki Ministrstva za
zdravje. Ob tem Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je bil Projektni svet 31. 7. 2017
imenovan z namenom vzpostavitve partnerske povezave z zunanjo institucijo, oblikovanja
programa za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami (vključno s programom
izobraževanja oziroma usposabljanja strokovnih skupin) v skladu z mednarodnimi standardi ter
načrtovanjem, pripravo pogojev za izvajanje in zagon delovanja nacionalnega centra za
obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v okviru UKC Ljubljana, torej za izvajanje
Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako v UKC Ljubljana, 2016–2025.
Od Projektnega sveta se pričakuje, da bo MZ na podlagi njegovega izrecnega poziva
posredoval ukrepe, ki bodo jasno opredeljeni, realno zastavljeni in bodo v najkrajšem možnem
času pripeljali do ureditve razmer v Službi za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.
MZ je Projektni svet pri tem zaprosilo, da vsak ukrep časovno ovrednoti in določi odgovorno
osebo UKC Ljubljana (npr. direktor, predstojnik) za njegovo izvajanje in morebitne ostale
sodelujoče (npr. pomočnik direktorja, vodja notranje organizacijske enote). Ukrepi in dokazilo,
da so bili ukrepi obravnavani tudi na Svetu UKC Ljubljana, naj bi bili posredovani na MZ v
prvem tednu decembra 2017.
Vlada še pojasnjuje, da je na 155. redni seji 9. 11. 2017 kot predstavnike ustanovitelja
razrešila tri dosedanje člane v Svetu UKC Ljubljana in imenovala tri nove, s tem pa omogočila,
da se je lahko nadaljevala obravnava problematike otroške kardiologije na Pediatrični kliniki in
postopki ugotavljanja odgovornosti najvišjega vodstva UKC Ljubljana, potem ko je Svet UKC
Ljubljana v prejšnji sestavi na podlagi 41. člena Zakona o zavodih pridobil predhodno mnenje
Strokovnega sveta z dne 4. 9. 2017. Svet UKC Ljubljana je tako na seji 14. 11. 2017 sprejel
sklep, da na podlagi do sedaj pregledanega gradiva ugotavlja, da obstojijo razlogi za začetek
postopka razrešitve generalnega direktorja UKC Ljubljana, mag. Andraža Kopača, in strokovne
direktorice UKC Ljubljana, prof. dr. Marije Pfeifer. Predsednik sveta zavoda UKC Ljubljana je v
nadaljevanju ugotovil, da se na podlagi sprejetih sklepov tajnega glasovanja lahko začne s
postopki razrešitve obeh navedenih, in sicer iz razlogov iz tretje in četrte alineje prvega
odstavka 38. člena Zakona o zavodih. Na nadaljevanju te seje, 16. 11. 2017, je Svet UKC
Ljubljana sprejel sklep, da se začne s postopkom razrešitve generalnega direktorja UKC
Ljubljana, mag. Andraža Kopača, in strokovne direktorice UKC Ljubljana, prof. dr. Marije
Pfeifer. Oba direktorja je Svet UKC Ljubljana ob tem pozval, da se o na seji vročenem
dokumentu z razlogi za razrešitev in obrazložitev izjavita v 15 dneh. Po preteku 15–dnevnega
roka bo sklicana nova seja Sveta UKC Ljubljana, na kateri se bo odločalo o predlogu za
razrešitev.
V roku enega meseca bo MZ seznanilo Odbor za zdravstvo DZ RS z ukrepi, ki jih bo na
podlagi zgoraj navedenega poziva pridobilo od Projektnega sveta.
Vir: MZ
Vlada se je seznanila z analizo upravljanja terjatev iz naslova prekrškov, o katerih
odločajo sodišča
Vlada se je na današnji 159. redni seji seznanila z analizo upravljanja terjatev iz naslova
prekrškov, o katerih odločajo sodišča.

Vlada je 23. decembra 2015 naložila Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za finance in
Ministrstvu za javno upravo, da za terjatve iz naslova prekrškov, o katerih odločajo sodišča, na
podlagi že izdelanih izhodišč za centralizirano upravljanje terjatev pripravijo predlog za bolj
učinkovito upravljanje s temi terjatvami. V ta namen je bila oblikovana skupna delovna
skupina, v kateri so sodelovali predstavniki ministrstev za pravosodje, finance in javno upravo,
Finančne uprave RS, Vrhovnega sodišča RS, okrožnega sodišča ter Tržnega inšpektorata RS.
Naloga delovne skupine je bila izdelati analizo obstoječega stanja, analizo predpisov ter že
obstoječih predlogov za optimizacijo upravljanja s terjatvami iz naslova prekrškov, o katerih
odločajo sodišča, ter izdelati predlog za učinkovitejše upravljanje s terjatvami iz tega naslova.
Analiza izkazuje, da je treba za učinkovito in ekonomično upravljanje s terjatvami iz naslova
prekrškov, o katerih odločajo sodišča, zagotoviti predvsem centralizirano in v največji meri
avtomatizirano knjigovodsko evidenco nadzornika javnofinančnih prihodkov in ustrezno
zakonodajno ureditev uveljavljanja terjatev iz naslova obveznih dajatev.
Vlada podpira sistematičen in celovit pristop k reševanju problematike upravljanja z denarnimi
terjatvami iz naslova obveznih dajatev, ki se v korist proračunov zaračunavajo zavezancem v
uradnih postopkih, ter nalaga ministrstvom, da ob vsakokratnih predlogih zakonodajnih
sprememb uredijo tudi vprašanja glede uveljavljanja terjatev iz naslova obveznih dajatev, če
le-ta še niso urejena.
Vir: MP
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 12. člena
Zakona o odvetniški tarifi
Vlada je na današnji 159. redni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno
ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT) ter ga posredovala Državnemu zboru
Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Izpodbijani 12. člen ZOdvT ne določa zgornje omejitve odvetniške nagrade, vendar je
naraščanje odvetniških nagrad po ZOdvT kljub temu omejeno. Omejitev je posredna, in sicer z
omejitvijo naraščanja vrednosti predmeta odvetniške storitve: 20. člen ZOdvT določa, da znaša
skupna vrednost predmetov v isti zadevi največ 30 milijonov evrov, pri zastopanju več oseb pa
največ 100 milijonov evrov. Takšna omejitev je odraz specifične ureditve odvetniških nagrad
po ZOdvT, kjer odvetnik prejme eno nagrado za vse vloge in eno nagrado za udeležbo na
vseh narokih, zaradi česar so te nagrade višje.
Kljub konceptualnim razlikam med ZOdvT in veljavno Odvetniško tarifo vlada meni, da bi delna
razveljavitev 12. člena ZOdvT, kot jo predlaga Vrhovno sodišče in s katero bi se določil nizek
limit odvetniških nagrad, nesorazmerno znižala odvetniške nagrade po ZOdvT v primerjavi z
veljavno Odvetniško tarifo.
Nagrade po ZOdvT so določene za tipizirana odvetniška opravila, pri čemer se s
povečevanjem vrednosti predmeta storitve povečuje tveganje za razkorak med dejansko
vloženim odvetnikovim delom in višino pristojbin v posameznih primerih. Višje nagrade pri
višjih vrednostih predmeta so med drugim upravičene zaradi tega, ker odvetnik s svojim delom
odločilno vpliva na gospodarski položaj stranke. Poleg tega je tveganje v zvezi s stroški
sodnega postopka tesno povezano z gospodarskim pomenom postopka za stranko. V
postopkih z velikim gospodarskim pomenom mora zato stranka računati z večjim stroškovnim
tveganjem kot v postopku z nižjo vrednostjo spornega predmeta.
Nenazadnje je enaka omejitev vrednosti predmeta odvetniške storitve kot v ZOdvT določena
tudi v nemški ureditvi. V Nemčiji velja 30 milijonov evrov za splošno omejitev vrednosti pri
stroškovnih predpisih. Glede takšne omejitve je nemško Zvezno ustavno sodišče v odločbi iz
leta 2007 v povezavi s predpisi s področja odvetniških nagrad in sodnih taks ugotovilo, da je
ustavnoskladna.

Na podlagi navedenega vlada meni, da je izpodbijana zakonska ureditev ustrezna oziroma ni v
nasprotju z načelom sorazmernosti. Po mnenju vlade bi bila razveljavitev dela prvega odstavka
12. člena ZOdvT, ki jo predlaga Vrhovno sodišče, zaradi nizkega limita odvetniških nagrad
neustrezna.
Vir: MP

Enotna pravila za prodajo na daljavo in prodajo z osebnim stikom
Vlada je na današnji 159. redni seji sprejela Stališče do spremenjenega predloga Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi
Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta
in Sveta.
Kot pozitivno spremembo vlada ocenjuje razširitev področja uporabe, ki sedaj poleg spletne in
druge prodaje blaga na daljavo zajema tudi prodajo z osebnim stikom, kar bo zagotovilo
enotna pravila ne glede na prodajni kanal, vendar pa je do predloga spremembe zadržana, saj
bi njegovo sprejetje potencialno lahko zmanjšalo raven varstva potrošnikov.
Vir: MP
Opredelitev Vlade glede sklepa Državnega sveta, sprejetega ob obravnavi zaključkov
posveta o vlogi odvetništva v Republiki Sloveniji
Vlada se je na današnji 159. seji opredelila do sklepa, ki ga je Državni svet Republike
Slovenije sprejel ob obravnavi zaključkov posveta o vlogi odvetništva v Republiki Sloveniji.
Vlada se strinja, da je za delujočo pravno državo posebnega pomena neodvisnost in
samostojnost odvetništva, pri čemer se neodvisnost nanaša predvsem na zavezanost
posameznega odvetnika Ustavi, zakonom in etičnim načelom odvetniškega poklica, pri
samostojnosti pa gre za urejanje vprašanj, ki zadevajo položaj odvetnikov in njihove stanovske
organizacije. Odvetništvo ima velik javni pomen z vidika varovanja pravic, koristi in interesov
strank v pravnih postopkih, pa tudi pravilnega delovanja pravosodja in kakovosti pravne
države. Zato pravno ureditev odvetništva vselej spremlja izrazit javni interes, ki je med drugim
v tem, da morajo biti odvetniške storitve dostopne, učinkovite in kakovostne. Zato vlada meni,
da veljavni zakonodajni okvir glede postopka spreminjanja vrednosti odvetniške točke ustreza
tako kriteriju samostojnosti in neodvisnosti odvetništva kot tudi potrebi po zunanjem nadzoru
države pri določanju cen odvetniških storitev.
Ministrstvo za pravosodje odvetnike vključuje v proces priprave zakonodaje že v najzgodnejši
fazi, vendar pa se posamezni postopki oblikovanja normativnih rešitev med seboj močno
razlikujejo.
Glede ostalih ugotovitev, pripomb in predlogov vlada pojasnjuje, da jih bo pristojno ministrstvo
temeljiteje obravnavalo ob pripravi normativnih sprememb s posameznega področja ter v
postopek oblikovanja novih rešitev ustrezno vključilo tudi OZS.
Vir: MP

Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Vlada RS je 15. 6. 2017 sprejela sklep, s katerim D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje,
d. o. o., neodplačno prenese na Republiko Slovenijo nepremičnine: parc. št. 30/2, k. o. 1721 –
GRADIŠČE I (ID 3453236), parc. št. 36/1, k. o. 1721 – GRADIŠČE I (ID 4125357), in parc. št.
36/26, k. o. 1721 – GRADIŠČE I (ID 2949057), ter soustanoviteljski delež do 347/10000 glede
na celoto zaradi nemotenega izvajanja ustanoviteljskih pravic, obveznosti in odgovornosti do
Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra, kar je Republika Slovenija sprejela na
podlagi pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in D. S. U., družbo za svetovanje in
upravljanje, d. o. o., o neodplačnem prenosu nepremičnin in ustanoviteljskega deleža št.
022/17-14 z dne 28. 7. 2017. S tem je Republika Slovenija postala lastnica vseh nepremičnin,
ki jih upravlja javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, hkrati pa so se nanjo
prenesle tudi ustanoviteljske pravice v celoti. V skladu z navedenim se spreminja 1., 37., 38 in
41. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.
Poleg navedenega se spreminjajo tudi določbe 10., 11., 26., 38. in 41. člena sklepa v skladu z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter nekateri nomotehnični popravki pri
opredelitvi dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Vir: MK
Stališče Vlade do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU sprejme v okviru
Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med EU in Švicarsko
konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije
sprejme v okviru Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede
Sklepa št. 1/2017 o spremembi Dodatka 6 k Prilogi 11 k Sporazumu - 14047/17. Vlada RS
podpira Predlog sklepa.
Švica in EU imata sklenjen Sporazum, v katerem so navedena področja, za katera se priznava
ekvivalenca na področju trgovine s kmetijskimi proizvodi in tudi za področje veterinarske
zakonodaje. Sporazum se po potrebi dopolnjuje s Sklepi. V obrazložitvenem Memorandumu je
navedeno, da je Švica do sedaj izkoristila več zaporednih prehodnih obdobij glede testiranja
na trihinelo v klavnicah z majhno kapaciteto. Švica tudi že več kot 50 let ni imela primera
trihinele, izvaja pa program spremljanja, da zagotovi, da so trupi/meso domačih prašičev,
namenjeni dajanju na trg v EU kot sveže meso ali v obliki mesnih pripravkov ali mesnih
izdelkov, vedno pregledani na trihinelo v skladu z EU zakonodajo. Zato je mogoče ukiniti
začasni značaj odstopanja, za kar je potrebno ustrezno dopolniti določbe Dodatka 6 k Prilogi
11 h Kmetijskemu sporazumu.
Vir: MKGP
Stališče Vlade do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o
spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992
Vlada je sprejela stališče k Priporočilu sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o
spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992. Vlada podpira priporočilo.
Sladkor je znotraj skupne trgovinske politike Unije in skupne kmetijske politike občutljiv
proizvod. V pogajanjih Unije o mednarodni trgovini je ključnega pomena in Komisija skrbno
spremlja tako njegovo proizvodnjo kot trgovanje z njim. Sladkor je tudi pomemben primarni
proizvod številnih držav v razvoju in njegov razvojni vidik je bistvenega pomena za skupno
trgovinsko politiko. Mednarodna organizacija za sladkor širokemu krogu članic omogoča
nevtralen prostor za razpravo o vprašanjih v zvezi s sladkorjem. Hkrati spremljanje gibanj na
svetovnem trgu sladkorja omogoča upravljanje trga v okviru skupne kmetijske politike.
Unija je članica Mednarodne organizacije za sladkor in njeno članstvo sektor sladkorja v Uniji
in večina držav članic od leta 1992 na splošno podpira. Posvetovanja z zainteresiranimi
stranmi o postopku, katerega edini namen je nadaljevanje članstva Unije v Mednarodni

organizaciji za sladkor, se ne zdijo potrebna, čeprav bi bila v skladu s pravili, ki veljajo za
druge mednarodne organe za primarne proizvode, katerih članica je Unija. Zaradi zmanjšanja
relativnega pomena Unije na svetovnem trgu sladkorja bi se morali nekoliko zmanjšati tudi
prispevki v proračun Mednarodne organizacije za sladkor. V skladu z obstoječimi pravili bo
morala Unija plačevati več od svojega poštenega deleža, medtem ko druge članice
Mednarodne organizacije za sladkor prispevkov ne plačujejo ali jih ne plačujejo pravočasno.
S stališča EU je nujno, da se začnejo pogovori o spremembi položaja EU v Mednarodnem
sporazumu za sladkor in se s tem v zvezi pooblašča, da se prične pogajati v okviru mandata,
ki je določen v prilogi k Priporočilu Sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o
spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, ki se glasi: »Komisija lahko v
Mednarodnem svetu za sladkor začne pogajanja z drugimi pogodbenicami Mednarodnega
sporazuma o sladkorju iz leta 1992, da se Mednarodni sporazum o sladkorju posodobi ob
upoštevanju gibanj na svetovnem trgu sladkorja ter se obravnava sedanje razhajanje med
vplivom in finančnimi prispevki članic Mednarodne organizacije za sladkor ter njihovim
relativnim položajem na svetovnem trgu sladkorja«.
Vir: MKGP
Stališče Republike Slovenije k zadevi Skupni predlog sklepa Sveta o stališču, ki se
zavzame v imenu Unije v Skupnem svetu, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o
političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovnikih
Skupnega sveta in Skupnega odbora
Republika Slovenija podpira Skupni predlog sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu
Unije v Skupnem svetu, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o političnem dialogu in
sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Kubo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovnikih Skupnega sveta in Skupnega
odbora.
Slovenija je 12. decembra 2016 ob robu zasedanja Sveta za zunanje zadeve EU v Bruslju
podpisala Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani ter se strinjala z začasno
uporabo tistih vsebin sporazuma, ki so v pristojnosti EU. Sporazum, ki se začasno uporablja
od 1. novembra 2017, je mednarodni pravni instrument, ki vzpostavlja institucionalni okvir za
sodelovanje med EU in državami članicami ter Kubo in bo nadgradil odnose med EU in Kubo.
Določa okvir za poglobljen politični dialog in bilateralno sodelovanje na številnih področjih.
Sporazum predstavlja tudi platformo za skupno delovanje v globalnih zadevah in
multilateralnih organizacijah.
Obe strani sta se zavezali k učinkovitemu izvajanju Sporazuma. Za nadzor nad izvajanjem
Sporazuma skrbita Skupni svet, ki se sestaja na ministrski ravni vsaj enkrat v obdobju dveh let,
in Skupni odbor, ki se običajno sestaja enkrat letno na ravni visokih uradnikov.
Glavne naloge Skupnega sveta so nadzor nad delom in izpolnjevanjem ciljev Sporazuma ter
pregled odprtih vprašanj, ki izhajajo iz okvira Sporazuma. Pristojen je za sprejemanje
odločitev, ki so zavezujoče za pogodbenici in za zagotovitev izvajanja Sporazuma, lahko pa
daje tudi ustrezna priporočila in preučuje spore glede izvajanja obveznosti iz Sporazuma.
Skupni svet določa svoj poslovnik.
Skupni odbor pomaga Skupnemu svetu pri opravljanju nalog in je odgovoren za splošno
izvajanje Sporazuma. Pripravlja srečanja in posvetovanja Skupnega sveta, pristojen je za
sprejemanje odločitev v primerih, ko mu tako pooblastilo podeli Skupni svet. Skupni odbor
opravlja celovit pregled izvajanja Sporazuma in zagotavlja kontinuiteto odnosov ter ustrezno
delovanje Sporazuma.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in
sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Kubo na drugi stran, podpisanega 12. decembra 2016 v Bruslju, in ga predloži Državnemu
zboru Republike Slovenije.
Vlada je 27. oktobra 2016 sprejela sklep, da Republika Slovenija podpira Skupni predlog
sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami ter Republiko Kubo, v imenu Evropske unije, in njegovi začasni
uporabi. Za podpis sporazuma je pooblastila ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca. Odbor
za zunanjo politiko Državnega zbora RS je na seji 9. novembra 2016 soglasno podprl podpis
sporazuma. Minister Erjavec je sporazum podpisal na podpisni slovesnosti ob robu zasedanja
Sveta za zunanje zadeve Evropske unije 12. decembra 2016.
Sporazum je mednarodni pravni instrument, ki vzpostavlja institucionalni okvir za sodelovanje
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Kubo. Določa tudi splošna
načela in cilje tega sodelovanja po naslednjih treh glavnih poglavjih: politični dialog,
sodelovanje in dialog o sektorski politiki ter trgovina in trgovinsko sodelovanje.
Poglavje o političnem dialogu med drugim opredeljuje politične odnose, človekove pravice,
razoroževanje in neširjenje orožja za množično uničevanje, boj proti terorizmu, huda kazniva
dejanja, boj proti trgovini z ljudmi, boj proti proizvodnji prepovedanih drog, boj proti rasni
diskriminaciji in nestrpnosti ter trajnostni razvoj.
Poglavje o trgovini in trgovinskem sodelovanju se med drugim dotika vprašanj pravil,
ugodnosti, preglednosti, olajševanja, tehničnih ovir, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov,
trgovinske zaščite, carine, intelektualne lastnine in naložb.
Za nadzor nad izvajanjem sporazuma skrbita Skupni svet, ki se sestaja na ministrski ravni vsaj
enkrat v obdobju dveh let, in Skupni odbor, ki se sestaja na ravni visokih uradnikov.
Pred sklenitvijo sporazuma je bila Kuba edina država Latinske Amerike in Karibov, s katero
Evropska unija ni imela tovrstne formalne podlage za krepitev dialoga in sodelovanja.
Uradni odnosi med ustanovami Evropsko unijo in Kubo so se sicer vzpostavili leta 1988. Leta
2003 je bil v Havani odprt Urad Evropske unije, ki je leta 2008 prerastel v Delegacijo Evropske
unije. S Kubo imajo diplomatske odnose tudi vse države članice.
Leta 1996 je Evropska unija sprejela skupno stališče do Kube, katerega cilj je bil spodbujati
prehod v pluralistično demokracijo ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Junija 2008,
med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, so bili sprejeti sklepi Sveta o Kubi, s katerimi se je
začel proces političnega dialoga med Evropsko unijo in Kubo. Kmalu zatem so se pojavili
predlogi, da se odnose formalizira s posebnim sporazumom. Pogajanja o novem sporazumu
so se pričela aprila 2014 in se zaključila s parafiranjem besedila sporazuma 11. marca 2016 v
Havani. Sledil je podpis sporazuma 12. decembra 2016 v Bruslju, ki se jo je poleg Visoke
predstavnice EU za skupno zunanjo in varnostno politiko ter ministrov za zunanje zadeve
držav članic udeležil tudi minister za zunanje zadeve Republike Kube.
Evropska unija je podpis sporazuma označila kot začetek novega poglavja v odnosih med
Evropsko unijo in Kubo. Evropska unija pričakuje, da bo krepitev dialoga in sodelovanja na
vseh področjih prispevala k procesu tranzicije kubanskega gospodarstva in družbe ter
spodbujala trajnostni razvoj, demokracijo in človekove pravice. Tej oceni se pridružuje tudi
Slovenija, ki pričakuje spodbudo krepitvi političnega dialoga, gospodarskih odnosov in
sodelovanja na ostalih področjih tudi na dvostranski ravni.
Sporazum so do sedaj ratificirale štiri države članice (Bolgarija, Estonija, Madžarska in
Slovaška), do konca leta 2017 jih ima to v načrtu vsaj še šest. Evropski parlament je sporazum

ratificiral 5. julija 2017. Kuba ga je ratificirala 20. septembra 2017. Začasna uporaba
sporazuma začne veljati s 1. novembrom 2017.
Sporazum v skladu s četrtim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni
zbor RS. Sklenitev sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. Za
izpolnitev sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v proračunu Republike
Slovenije. Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
Vir: MZZ

Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju
Vlada je izdala Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju, sklenjenega v Hangžuju 22.
septembra 2017.
Podpisnici se s programom sodelovanja zavzemata za nadaljnjo krepitev sodelovanja med
državama v kulturi, izobraževanju in športu ter spodbujata vzpostavljanje neposrednih stikov
med zainteresiranimi ustanovami obeh držav.
Program omogoča poglobitev vseh vrst sodelovanja med državama v kulturi in umetnosti,
književnosti in založništvu. Spodbuja neposredno sodelovanje med muzeji in umetnostnimi
galerijami, filmskimi ustanovami, gledališči, opernimi in baletnimi ustanovami, knjižnicami in
sodelovanje na področju arhivov. Na področju založništva državi spodbujata vzajemno
prevajanje in izdajanje kitajskih in slovenskih knjig.
Na področju izobraževanja pa podpisnici spodbujata izmenjavo štipendij, predvsem za
študente slovenskega in kitajskega jezika na vseh študijskih stopnjah na visokošolskih
ustanovah.
Program velja do 31. decembra 2021 in se samodejno podaljša do podpisa naslednjega
programa.
Vir: MZZ
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu OZN za človekove pravice v letu 2018
Vlada se je seznanila z uspešno kandidaturo Republike Slovenije za predsedovanje Svetu
OZN za človekove pravice v letu 2018 in potrdila predvidene prioritete za delovanje
predsednika Sveta OZN za človekove pravice za obdobje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
Stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu ZN in ostalih mednarodnih organizacijah v
Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc, nastopi funkcijo predsednika Sveta OZN za človekove
pravice za obdobje enega leta z dnem 1. 1. 2018.
Republika Slovenija je aktualna članica Sveta OZN za človekove pravice (SČP) za obdobje
2016-2018. V SČP je bila izvoljena 28. oktobra 2015. SČP je medvladno telo za uveljavljanje
in varstvo človekovih pravic s sedežem v Ženevi. To najpomembnejše telo OZN na področju
promocije, krepitve in varstva človekovih pravic po svetu je bilo ustanovljeno leta 2006 z
resolucijo Generalne skupščine OZN. Sestavlja ga 47 držav članic, ki so vanj izvoljene za
obdobje treh let z možnostjo največ dveh zaporednih mandatov. V skladu z enakomerno
geografsko razdelitvijo pripada 13 sedežev Afriški skupini, 13 sedežev Azijski skupini, 6
sedežev Vzhodno-evropski skupini, 8 sedežev Latinski Ameriki in karibskim državam ter 7
sedežev Zahodno-evropskim in ostalim državam.

Vsako leto potekajo tri redna zasedanja SČP (marec, junij, september), SČP pa se po potrebi
sestaja tudi na izrednih zasedanjih na zahtevo države članice, ki uživa podporo ene tretjine
članstva SČP.
SČP pred začetkom letnega cikla svojega dela na organizacijskem sestanku izvoli predsednika
in štiri podpredsednike, ki sestavljajo biro SČP. Predsedujoči SČP je izvoljen za obdobje
enega leta (enega cikla) brez možnosti za ponovno izvolitev. Za predsednika SČP se izvoli
stalnega predstavnika ene izmed držav članic SČP, ki nastopi v funkcijo predsednika SČP s 1.
januarjem in traja do 31. decembra tekočega leta.
Mesto predsednika SČP je določena z načelom regionalne rotacije na osnovi letnega cikla.
Vsakih pet let mesto predsedujočega pripade eni regionalni skupini. V letu 2018 bo to mesto
tretjič od ustanovitve SČP pripadlo Vzhodnoevropski skupini, kamor sodi Slovenija.
V skladu s proceduralnimi pravili predsedujoči SČP vodi zasedanja SČP, sklicuje sestanke dva
tedna pred vsakim zasedanjem ter, po potrebi, med zasedanjem kadarkoli sklicuje
informativne sestanke, odloča o sklicu izrednih zasedanj in organizira konzultacije pred vsakim
takim zasedanjem, identificira ustreznost kandidatov za posebne postopke in jih predlaga SČP
v potrditev, ipd. Poleg omenjenega je obseg dejavnosti odvisen tudi od angažiranosti in
prioritet predsedujočega. Institucionalni okvir za delovanje SČP (resolucija SČP 5/1) vloge in
funkcije predsednika SČP namreč ne konkretizira, zaradi česar v tem smislu obstaja tudi
določen manevrski prostor za oblikovanje aktivnejše in bolj vsebinske vloge predsedujočega v
okviru posameznih predsedovanj.
Slovenija je aktivna članica SČP in zavezana temu telesu OZN kot osrednjemu v sistemu OZN
za spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi k
njegovemu preventivnemu delovanju.
Slovenski stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu ZN in ostalih mednarodnih
organizacij v Ženevi si bo v vlogi predsednika SČP v letu 2018 prizadeval za:
 povečanje učinkovitosti dela tega telesa;
 krepitev njegovega ugleda in vidnosti ter sodelovanje z drugimi entitetami v sistemu OZN;
 izboljšanje konstruktivnega vzdušje, dialoga in zaupanja v SČP;
Vir: MZZ

Prispevek Republike Slovenije Svetovnemu programu za hrano (WFP) za nujno
humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v Jemnu
Vlada je odobrila humanitarno pomoč v višini 30.000 evrov zaradi lakote v Jemnu, ki bo
posredovana Svetovnemu programu OZN za hrano (WFP).
Od tega zneska je 20.000 EUR že predvidenih za WFP v reviziji Okvirnega programa
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za
obdobje od leta 2016 do leta 2019. Drugi del sredstev v znesku 10.000 EUR pa je bil
zagotovljen v finančnem načrtu ministrstva za leto 2017.
Vir: MZZ
Odgovor Vlade Republike Slovenije na sklep Komisije Državnega zbora za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu, sprejetem na 11. nujni seji ob obravnavi 1. točke –
vprašanje ukinitve financiranja pouka slovenščine v vrtcih in osnovnih šolah v Kanalski
dolini
Vlada je sprejela odgovor na sklep Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu.

Vlada pozorno spremlja in podpira napore slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji pri
vzpostavljanju in vzdrževanju sistemskega pristopa k učenju slovenskega jezika ter ji pri tem
nudi strokovno in logistično pomoč. Vlada Republike Slovenije pričakuje in spodbuja
poglobljeno razpravo v slovenski narodni skupnosti z namenom oblikovanja skupnih stališč za
dolgoročno sistemsko ureditev pouka slovenskega jezika v Kanalski dolini.
Vir: MZZ
Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti pri zbiranju in obdelavi odpadne
električne in elektronske opreme
Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo
proizvajalci električne in elektronske (EE) opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo
odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Skupni deleži nastale in zbrane OEEO, za
katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za leto 2017 izpolniti obveznost
zagotovitve zbiranje in obdelave so naslednji: Interseroh 22,16 %, Recikel 0,07 %, Slopak 8,58
%, Trigana 8,77 % in Zeos 60,42 %.
V skladu z Uredbo o OEEO mora proizvajalec EE opreme na svoje stroške zagotavljati
zbiranje in obdelavo vse zbrane OEEO. Proizvajalec lahko navedeno obveznost izpolnjuje
samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopi k izvajanju skupnega načrta
ravnanja z OEEO, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja njihove
obveznosti. Proizvajalec mora zbiranje in obdelavo zagotoviti za delež zbrane OEEO, ki je
enak njegovemu deležu EE opreme, v skupni količini EE opreme, ki je bila v RS dana na trg v
posameznem koledarskem letu in se določi na podlagi uredbe. Deleži se določijo v odstotkih
ob upoštevanju razredov in podrazredov EE opreme, ki jo proizvajalci dajejo na trg, ob
upoštevanju vseh načrtov in skupnih načrtov, vpisanih v evidenco načrtov ravnanja z OEEO, ki
jo v okviru registra varstva okolja vodi Ministrstvo za okolje in prostor.
Vir: MOP

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu operativnega in
funkcionalnega memoranduma za Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam
Natovi centri odličnosti so kot ena izmed ustaljenih oblik delovanja skupnih zmogljivosti
zavezništva namenjeni povečanju in izboljšanju posebnih zmogljivosti ter učinkovitejši izrabi že
oblikovanih zmogljivosti članic Nata in partnerskih držav. Trenutno deluje v Evropi več kot
dvajset centrov in en v ZDA.
Pomoč varnostim silam obsega vse aktivnosti, ki razvijajo in izboljšujejo ali neposredno
pomagajo razvoju lokalnih sil in njihovih povezanih institucij predvsem na kriznih območjih. Na
ta način so lokalne oblasti sposobne čim prej vzpostaviti in vzdrževati varnost na svojem
ozemlju brez mednarodne pomoči.
Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam bo namenjen razvoju doktrin, strokovnih
veščin in drugih znanj s področja pomoči lokalnim varnostnim silam ter usposabljanju na tem
področju.
S podpisom operativnega in funkcionalnega memoranduma bo v Rimu v Italiji decembra 2017
začel delovati Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam, operativno pa bo začel
delovati nekaj mesecev kasneje. Ob Italiji, ki je nosilna država, bo v centru poleg Slovenije
sodelovala Albanija, podpisnik funkcionalnega memoranduma pa bo še Poveljstvo vrhovnega
zavezniškega poveljnika za preoblikovanje.
Operativni memorandum vsebuje določbe, ki natančneje urejajo ustanovitev in delovanje
centra odličnosti, od finančnih določb in delitvene formule stroškov do kadrovske popolnitve
mest, opreme in infrastrukture, določa organizacijsko strukturo in organe (direktor,

usmerjevalni odbor), program dela, podporo Italije kot nosilne države, obveznosti držav
pokroviteljic in morebitni pristop novih udeleženk.
Funkcionalni memorandum kot drugi ustanovitveni akt ureja usklajevalno vlogo Nata
(Poveljstva za preoblikovanje – ACT) pri delu centra odličnosti, podpisali pa ga bodo države
pokroviteljice in Natovo poveljstvo za preoblikovanje. V funkcionalnem memorandumu so
podrobneje določeni odgovornosti centra odličnosti in Poveljstva za preoblikovanje, način
usklajevanja prošenj ter sodelovanje pri izvajanju programa dela, urejena so finančna
vprašanja ter področji varnosti in ravnanja s tajnimi podatki.
Finančni prispevek Slovenije v center odličnosti bo od leta 2019 glede na oceno proračuna
centra in predvideno delitveno formulo znašal 6.000 EUR letno. Stroški napotitve pripadnika v
center so ocenjeni na 120.000 EUR letno od leta 2019.
Vir: MO

Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma o zaposlovanju z Republiko Srbijo
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in jo pošlje
v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije je za pogajanja o sklenitvi sporazuma imenovala delegacijo, ki jo bo vodil državni
sekretar Peter Pogačar.
Vlada je v letu 2010 sprejela Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana (smernice so
bile dopolnjene leta 2012), s katerimi je Vlada RS določila prednostna področja in ukrepe,
potrebne za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu. Med drugim ukrepi se je RS na
področju ekonomskih migracij zavezala k sklepanju dvostranskih sporazumov o zaposlovanju
državljanov držav Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji. Načela predlaganih dvostranskih
sporazumov vsebinsko izhajajo iz Resolucije o migracijski politiki RS in hkrati dosledno sledijo
referenčnemu okviru politik EU na področju vzpostavljanja celovite migracijske politike.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je trdno prepričano, da lahko s
sklepanjem dvostranskih sporazumov Republika Slovenija proaktivno načrtuje dolgoročno
zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva,
demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualno stanja na
slovenskem trgu dela. Na tej podlagi ter na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem
bilateralnega sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS je ministrstvo predlagalo
sklenitev podobnega sporazuma tudi z Republiko Srbijo.
Vir: MDDSZ

Informacija o izvedenih aktivnostih o sodelovanju Republike Slovenije z Japonsko
agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije
Vlada je na današnji seji sprejela Informacija o izvedenih aktivnostih o sodelovanju Republike
Slovenije z Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije.
S podpisom krovnih sporazumov dne 25.11.2016 je projekt pametnih omrežij in pametnih
skupnosti, pri katerem sodelujejo Republika Slovenija, Sistemski operater prenosa
elektroenergetskega omrežja – ELES in japonska Agencija za napredne energetske in
industrijske tehnologije - NEDO (v nadaljevanju projekt) prešel v fazo izvedbe.
Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi, pri čemer se je s podpisom krovnih sporazumov
pričela izvedba prve faze in priprava vsebin druge faze. Predstavniki Vlade RS so redno
preverjali stanje izvajanja projekta.

Na pogovorih z državnimi sekretarji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Operaterjem ELES, japonsko Agencijo
NEDO in japonskim podjetjem Hitachi v januarju in juliju 2017 se je preverjalo stanje prve faze
projekta, stanje priprave druge faze in iskalo rešitev »davčne« problematike.
V začetnem obdobju izvajanja so bile pripravljene natančne specifikacije vsebin. Na japonski
strani je nato sledil podpis pogodbe o izvajanju med Agencijo NEDO in Hitachijem. Na
slovenski strani je ELES sklenil dva dogovora o uporabi infrastrukture z distribucijskima
podjetjema Elektro Celje in Elektro Maribor. Sledil je podpis pogodb z vsemi izvajalci na
projektu. S tem je lahko projekt prešel v operativno izvedbo.
V juliju 2017 je bila nameščena strojna oprema v Centru za storitve v oblaku v Klečah, z
avgustom 2017 pa so se začele namestitve opreme v elektroenergetsko omrežje.
Delo v prvi fazi poteka dobro in v skladu s terminskim načrtom. Do konca leta 2017 se načrtuje
namestitev vse opreme v omrežje. Oktobra 2017 je bil nameščen prvi regulacijski
transformator slovenskega proizvajalca, kar bo predstavljalo poseben mejnik v projektu.
V skladu s krovnimi dogovori iz novembra 2016 se pripravlja vsebina druge faze projekta s
ciljem, da se krovni dogovor med partnerji podpiše do februarja 2018.
Vir: MGRT
Vlade sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z manjkajočimi
trasami v železniškem prometu
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v
zvezi z manjkajočimi trasami v železniškem prometu in ga poslala Državnemu zboru RS.
Vlada na vprašanje, kdaj se bo začelo načrtovanje proge Pragersko–Gruškovje–Krapina,
odgovarja, da je stališče glede te proge utemeljila v dokumentu z naslovom »Pogledi Slovenije
na predlagano traso proge Zagreb–Krapina–Pragersko« iz leta 2013. Izgradnja te proge bi
pomenila gradnjo povsem nove železniške proge na zelo zahtevnem terenu, ki je zajeto v
območju Natura 2000. Med Slovenijo in Hrvaško železniški promet že poteka na relaciji
Maribor–Zidani Most–Zagreb in ta proga je dovolj zmogljiva ter kakovostna za ves sedanji in
predviden prihodnji železniški promet, tako potniški kot tovorni. Trenutni tovorni promet na tej
relaciji je precej šibek, samo 2,7 milijona ton tovora med Zagrebom in Dobovo, tako da bi lahko
bil še nekajkrat večji glede na zmogljivost proge. Proga Zagreb–Zidani Most–Maribor je sicer
načrtovana kot železniška proga jedrnega omrežja za hitrosti od 100–160 km/h.
Vlada ob tem opozarja, da so skladno s sprejetim Nacionalnim programom prometa v RS na
področju železniškega prometa načrtovani nujnejši projekti, kot so Koper–Divača, Trst–Divača,
Ljubljansko železniško vozlišče, Ljubljana–Zidani most itd., ki so v bistveno slabšem stanju, kot
je proga Zidani Most–Zagreb. Ob tem si Slovenija prizadeva pridobiti dovolj finančnih sredstev,
da bo zagotovila standarde za jedrno TEN–T železniško omrežje do leta 2030, npr. hitrost
najmanj 100 km/h, osni pritisk 22,5 tone, možnost vožnje 740 m dolgih vlakov, ERTMS in
elektrifikacija. Poleg tega iz sprejete strategije izhaja tudi usmeritev, da je potrebno najprej
izkoristiti obstoječe povezave, preden se lotimo dragih novogradenj.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem
javnega potniškega prometa
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
razvojem javnega potniškega prometa in ga poslala Državnemu zboru RS.

Vlada odgovarja, da je v tem mandatu posebno pozornost namenila tudi javnemu potniškemu
železniškemu prometu, saj je s sklenitvijo dolgoročne pogodbe za izvajanje obvezne
gospodarske službe prevoza potnikov v železniškem prometu omogočila pričakovani napredek
storitev prevoznika SŽ–Potniški promet. Ta trenutno izvaja sledeče projekte: nakup 25-ih novih
vlakovnih kompozicij z možnostjo nakupa dodatnih 25-ih, prenovo celotnega voznega parka na
Slovenskih železnicah do leta 2025, uvedbo ticketinga do sredine leta 2018, vzpostavitev
brezžičnega interneta na vlakih v letu 2018, pri čemer je testna infrastruktura na enem vlaku že
vzpostavljena, razvoj novih prodajnih produktov, razvoj avtobusnih linij v sodelovanju z drugimi
prevozniki (Arriva in LPP) in vzpostavitev hitrejših mednarodnih povezav, nova postajališča in
P&R ter nov potniški center Ljubljana.
Na vprašanje, kdaj se bo z vlakom iz Maribora v Ljubljano potovalo manj kot 90 minut, vlada
pojasnjuje, da se bo to predvidoma zgodilo konec leta 2020, po zaključku nadgradnje proge
Zidani Most–Maribor.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem
mednarodnega javnega potniškega prometa
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v
zvezi z razvojem mednarodnega javnega potniškega prometa in ga poslala Državnemu zboru
RS.
Vlada odgovarja, da je ocenjena vrednost načrtovane nadgradnje obstoječe enotirne proge z
novimi objekti na odseku Maribor–Šentilj 242 milijonov evrov. Predvideno je, da se bo ta
investicija sofinancirala z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini približno 100
milijonov evrov. Izvedba del na obstoječi trasi se bo pričela v začetku 2018 in bo predvidoma
zaključena do konca 2019. Izvedba del za novo traso na odseku Počehova–Pesnica–predor
Pekel, nadvoz Pesnica pa bo zaključena predvidoma do konca 2021.
Glede potovalnega časa med Mariborom in Dunajem vlada pojasnjuje, da se bodo s
posodobitvijo odseka Maribor–Šentilj, z dokončanjem del na avstrijski strani, kjer se gradi
predor Semmering, in z dogovorom z avstrijskimi železnicami o vpeljavi direktnega vlaka na
relaciji Ljubljana–Maribor–Gradec–Dunaj, potovalni časi vlakov lahko približali trem uram.
Trenutna maksimalna progovna hitrost na odseku Maribor–Šentilj–državna meja je 80 km/h,
vožnja iz Maribora na Dunaj pa traja tri ure in 40 minut.
V zvezi s hitrostjo vlakov proti Budimpešti med slovenskimi in madžarskimi železnicami
potekajo pogovori o skrajšanju potovalnih časov iz zdajšnjih osem ur in pol na šest ur.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lobiranjem pri
nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanja dr. Franca Trčka v
zvezi z lobiranjem pri nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij in ga poslala Državnemu zboru
RS.
Vlada odgovarja, da lobisti z zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij niso pristopili k
predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, članom njegovega kabineta, ministru za infrastrukturo dr.
Petru Gašperšiču, članom njegovega kabineta, vodstvu in zaposlenim pristojnega direktorata
Ministrstva za infrastrukturo ter vodstvu in zaposlenim Direkcije RS za infrastrukturo. Glede na
razpoložljive informacije izvršna oblast ni bila izpostavljena lobističnim stikom.
Po prejetih informacijah tudi k Slovenskim železnicam lobisti niso pristopili, razen proizvajalci
vlakovnih kompozicij v skladu z raziskavo trga, ki so jo izvedli na Slovenskih železnicah.

Omenjenim proizvajalcem so predstavili načrte, potrebe in tehnične specifikacije, proizvajalci
pa so jim predstavili njihove produkte in načrte.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nabavo 25
novih vlakovnih kompozicij
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanja dr. Franca Trčka v
zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij in ga poslala Državnemu zboru RS.
Javni razpis za nabavo vlakovnih kompozicij izvajajo Slovenske železnice (SŽ). V podjetju
pojasnjujejo, da je bil razpis za nakup 25 novih potniških vlakov z možnostjo nakupa dodatnih
25-ih objavljen junija 2017 in končan avgusta 2017. Trenutno komisija pregleduje relevantnost
ponudb, odločitev pa bo sprejeta najkasneje do konca leta. Če ponudbe ne bodo relevantne in
pravilne oziroma če bi bila cena vlakov višja od trenutnih tržnih cen, se bo razpis ponovil.
SŽ sicer nove garniture pričakujejo do konca leta 2018. Novi potniški vlaki bodo potnikom
nudili več udobja in storitev. Potovalne hitrosti, ki jih bodo novi vlaki lahko dosegali, bodo do
160 km/h, vendar je za to potrebna tudi ustrezna infrastruktura, ki se pospešeno obnavlja. Vse
skupaj bo v prihodnjih letih skrajšalo potovalne čase potniških vlakov. SŽ se bodo trudile
vpeljati direktne vlake med posameznimi mesti, kar bo omogočilo boljše in hitrejše povezave v
notranjem prometu. Cilj je vzpostavitev povezave Ljubljana–Maribor v 90 minutah do konca
leta 2020.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno
konstrukcijo drugega tira
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanja dr. Franca Trčka v
zvezi s finančno konstrukcijo drugega tira in ga poslala Državnemu zboru RS.
Koncept mešanja finančnih virov in različnih spodbud ali t. i. blending je ena od temeljnih politik
in ukrepov Evropske komisije (EK) pri spodbujanju investicij in pospeševanju gospodarske
rasti. To je temeljno načelo Junckerjeve investicijske iniciative. Komisija s tem ustvarja pogoje,
da se proračunska sredstva držav članic in EK v čim večji meri dopolnjujejo z drugimi viri:
zasebnimi vlaganji, dolžniškim financiranjem in inovativnimi finančnimi instrumenti. Vse to bo
povečalo multiplikativni učinek vloženih javnih sredstev v investicijske projekte, povečalo bo
koristi deležnikov in znižalo njihova tveganja. To načelo se uveljavlja preko razpisov na
različnih področjih evropskih politik, v zadnjem obdobju izrazito tudi na področju transporta in
mobilnosti.
Letošnji razpis Instrumenta za povezovanje Evrope z mešanjem finančnih virov je bil prav tako
utemeljen na tem načelu. Na njem je projekt drugi tir železniške povezave med Divačo in
Koprom med 39 odobrenimi projekti prejel 109.026.725 evrov nepovratnih evropskih sredstev,
kar je skoraj četrtina letos razpisanih sredstev za jedrna železniška omrežja ali 10,7 odstotka
vseh odobrenih subvencij. Dejstvo, da je šlo za odprt razpis z zelo močno konkurenco,
potrjuje, da je drugi tir kot projekt dobro pripravljen, tehnično zrel, izkazuje visoko stopnjo
sinergij deležnikov v projektu ter velike regionalne in evropske koristi. S tega vidika je načelo
financiranja projekta potrjeno in omogoča nadaljevanje aktivnosti na pridobitvi preostalih
potrebnih virov financiranja.
Način in obseg vključitve zalednih držav v financiranje projekta je opredeljen v Zakonu o
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Druga
država članica ali članice Evropske unije lahko pridobijo poslovni delež v projektnem podjetju
2TDK pod pogoji, ki jih bo določil meddržavni sporazum, ratificiran v DZ. Pri tem delež drugih
držav v projektnem podjetju ne sme doseči ali preseči deleža RS.

Predvideno je tudi, da se bodo lastniški vložki RS in zalednih držav v projektno podjetje vračali
postopno in sorazmerno, vendar po tem, ko bodo vrnjena posojila in drugi instrumenti
dolžniškega financiranja. Ne bo šlo za odkupnino, kot navaja poslanec, ampak bo projektno
podjetje postopno zniževalo temeljni kapital in ga vračalo svojim deležnikom, tako Sloveniji kot
drugim državam vlagateljicam. Vračilo bo izvedeno v nominalni vrednosti vložkov postopno do
zaključka koncesijskega obdobja. Zakon z vpeljanimi dajatvami uporabnikov cestne,
železniške in pristaniške infrastrukture omogoča, da bo projektno podjetje v celoti poplačalo
dolžniške vire financiranja in kapitalske vložke.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stroškovno
časovno enačbo v logistični dejavnosti
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanja dr. Franca Trčka v
zvezi s stroškovno časovno enačbo v logistični dejavnosti in ga poslala Državnemu zboru RS.
Vlada odgovarja, da ima ta enačba ob časovni komponenti in stroških še tretjo kategorijo, in
sicer zanesljivost logistične povezave. Vsi trije elementi skupaj tvorijo osnovo za določitev
»najboljše transportne poti«. Tretji element – zanesljivost je bolj dolgoročen in vpliva predvsem
na ladjarje in velike logistične operaterje, ki se odločajo, katera pristanišča bodo izbrali za
svoje ladje in ladijske povezave. V primeru koprskega pristanišča je izboljšanje zalednih
povezav ključen element dolgoročne konkurenčnosti, posebej pa povečanje kapacitete in
pretočnosti železniške povezave. Ne le da obstoječi tir med Divačo in Koprom predstavlja ozko
grlo za rast pretovora v pristanišču, predstavlja tudi tveganje za prekinitve v prometni povezavi
zaradi naravnih nesreč, požarov in tehničnih okvar ter havarij na železniški infrastrukturi. Zato
je odprava ozkega grla in večja zanesljivost na posameznih odsekih logističnih povezav v
strateškem interesu ne samo Slovenije, ampak tudi največjih uporabnikov. Strateške
povezave, kot je na primer vstop kitajskega investitorja v pristanišče Pirej, dokazano potrjujejo
odločitve vlagateljev, da bolj intenzivno koristijo infrastrukturo, v katero so tudi sami vlagali.
Drugi primer je letošnja nagla rast kontejnerskega pretovora v pristanišču Trst, ki je vezana na
strateško povezavo kontejnerskega terminala s kitajskim ladjarjem.
Potencialna vključitev Madžarske v projekt drugi tir povečuje strateško navezanost madžarskih
logističnih operaterjev na koprsko pristanišče in zagotavlja večjo rast prometa. Hkrati pa tak
model financiranja projekta zmanjšuje obseg vlaganj, ki jih mora za drugi tir zagotoviti
slovenski proračun.
Tako kot pri vsaki verigi tudi pri logistični verigi velja, da je ta tako močna, kot je močan njen
najšibkejši člen. Strateška povezava z zalednimi državami na projektu drugi tir ustvarja pogoje
za dolgoročen razvoj in pospešeno rast logističnih tokov preko Slovenije, s tem pa zagotavlja
pozitivne učinke na gospodarsko rast, zaposlenost in blaginjo ljudi.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s sekcijskim
merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanja Tomaža Lisca v zvezi
s sekcijskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah in ga poslala Državnemu
zboru RS.
Vlada odgovarja, da se je sekcijsko merjenje hitrosti v trojanskih predorih izvajalo od 31. 1. do
13. 10. 2017. V tem obdobju je policija obravnavala 7.664 kršitev, za katere so bila izdana
obvestila o prekoračitvi hitrosti oziroma plačilni nalogi. Oprema je bila nato v skladu z
dogovorom med DARS, Ministrstvom za notranje zadeve in podjetjem 3M odstranjena.

Izvedba pilotnega projekta sekcijskega merjenja hitrosti je opravičila svoj namen. Učinki so bili
pozitivni tako pri zmanjšanju povprečne hitrosti kot tudi pri številu prometnih nesreč.
Povprečne hitrosti so se na območju, kjer so se izvajale meritve, znižale za 7 km/h. V zadnjih
mesecih so se zmanjšale tudi najvišje prekoračitve hitrosti, tako da ob koncu delovanja
sistema ni bilo prekoračitev hitrosti nad 40 km/h. Število prometnih nesreč se je v primerjavi z
enakimi obdobji zadnjih štirih let zmanjšalo za več kot 50 odstotkov. Zmanjšale so se tudi
posledice prometnih nesreč. V času delovanja sistema je bilo pet prometnih nesreč, v katerih
se je ena oseba lahko telesno poškodovala. V preteklih letih je bilo med 11 in 14 prometnih
nesreč v katerih sta se poškodovali po dve osebi, leta 2014 sta dve osebi v eni prometni
nesreči izgubili življenje.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor glede problematike postavljanja objektov za oglaševanje ob
cestah
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pobudo Komisije DS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov glede problematike postavljanja
objektov za oglaševanje ob cestah in ga posredovala Državnemu svetu RS.
Področje oglaševalskih posegov ob državnih in občinskih cestah ne bi bilo ustrezno urediti v
enem predpisu, kot predlagajo komisija in skupine lokalnih interesov, saj to področje že urejajo
različni predpisi: Zakon o cestah, Zakon o kmetijskih zemljiščih, gradbeni, občinski in drugi
predpisi. Za vsako od teh področij namreč veljajo specifike, ki so že urejene v teh predpisih,
ureditev v sklopu enega zakona pa bi pomenila le, da bi ta zakon zajel vse te posebnosti,
omejitve in namen takega urejanja.
Vlada se strinja s pobudo, da se globe za kršitve, povezane s postavljanjem objektov za
obveščanje in oglaševanje ob cestah, zvišajo, da bi imele odvračilni učinek. V noveli Zakona o
cestah, ki jo bo obravnaval Državni zbor RS, je že predlagano, da se globa, predpisana za
posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, zviša s sedanjih 200 evrov na 2.000 evrov,
globa za pravno osebo samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, pa s sedanjih 2.000 na 8.000 evrov.
Vlada še pojasnjuje, da nov zakon o urejanju prostora občinam omogoča sprejetje odloka, s
katerim lahko določijo pogoje za zagotavljanje ustrezne podobe naselij in krajine, kot so pravila
glede oglaševanja, osvetljevanja, postavljanja blaga ob poslovnih objektih in podobno. Prav
tako nova zakonodaja s prostorskega in gradbenega področja določa, da se inšpekcijski
nadzor nad enostavnimi objekti in drugimi negradbenimi posegi v prostor prenese v pristojnost
občin. S tem bodo dobile možnost ukrepanja v primeru vseh kršitev in ne samo tistih, kjer gre
za občinske površine (lastniško ali upravljavsko).
Glede možnosti prepovedi oglaševanja v vidnem polju avtocest in hitrih cest pa vlada
odgovarja, da bi šlo za nesorazmeren poseg, saj bi s tem prepovedali vse oglase, tudi tiste
zelo odmaknjene od ceste, ki bi jih lahko uporabnik ceste s pogledom zaznal med vožnjo.
.
Vir: MzI
Odgovor na poslansko vprašanje
Vlada je na današnji 159. redni seji sprejela Odgovor na poslansko vprašanje dr. Vinka
Gorenaka.
Zadnja novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) je bila pripravljena v mandatu prejšnje
vlade in sprejeta v Državnem zboru po nujnem postopku, in sicer zaradi prenosa Direktive
2010/64/EU Evropskega parlamenta Sveta z dne 20. 10. 2010 o pravici do tolmačenja in
prevajanja v kazenskih postopkih in Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z

dne 22. 5. 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Takoj po sprejemu
omenjene novele se je na Ministrstvu za pravosodje začela priprava novele ZKP-N, v katero je
bil vključena tudi priprava določb, s katerimi naj bi v slovenski pravni red prenesli še del
Direktive o žrtvah. Nadaljnje dogajanje v zvezi z novelo ZKP-N je širše znano.
Po oceni pristojnih resorjev je del direktive že ustrezno implementiran v nacionalni zakonodaji.
Vlada RS pa si bo v nadaljevanju prizadevala za čimprejšnji sprejem novele ZKP, s katero bo v
naš pravni red prenesen še preostali del Direktive o žrtvah.
Vir: MP
Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravico narodov do
samoodločbe
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravico
narodov do samoodločbe in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poslansko vprašanje je bilo vsebinsko vezano na Palestino in problematiko Katalonije.
Vlada je poslancu Trčku odgovorila, da podpira priznanje Palestine kot samostojne in
suverene države, vendar pri tem meni, da je potrebno upoštevati širše vidike in okoliščine
priznanja, ob iskanju najširšega soglasja, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.
Republika Slovenija spoštuje načelo ozemeljske celovitosti držav članic EU (k čemur jo ne
nazadnje zavezuje tudi 4. člen Pogodbe o EU) in načelo nevmešavanja v notranje zadeve. Do
notranjih procesov drugih držav (kot so referendumi, zakonodajne in ustavne spremembe ipd.)
se zatorej ne opredeljuje in se vanje ne vključuje, enako kot ne bi želela, da bi se druge države
vmešavale v notranje zadeve Slovenije. Vlada Republike Slovenije nadalje poudarja
univerzalno in neodtujljivo pravico vseh narodov do samoodločbe, pri čemer mora biti ta
izražena in izvedena v skladu z demokratičnimi standardi in zakonito. Vsa prizadevanja
Kataloncev - tako tistih, ki se zavzemajo za samostojnost, kot tistih, ki se zavzemajo za
nadaljnje sobivanje znotraj Kraljevine Španije - se morajo uresničevati v skladu s španskim
pravnim redom in z mednarodnim pravom. Vlada RS zagovarja potrebo po iskanju rešitve
katalonskega vprašanja s političnim dialogom v ustavnem okviru, pri čemer morajo biti
spoštovane temeljne človekove pravice in svoboščine.
Iz odzivov Evropske komisije in držav članic EU pa tudi širše mednarodne skupnosti je
razvidna odsotnost podpore političnim predstavnikom Katalonije, ki si prizadevajo za njeno
neodvisnost. Dosedanji odzivi Evropske komisije na vprašanje Katalonije po oceni Vlade
Republike Slovenije ne terjajo predlogov ukrepov s strani Republike Slovenije niti zanje ni
osnove. Na ravni Sveta EU in delovnih telesih katalonsko vprašanje doslej ni bilo
obravnavano, Slovenija pa v tem trenutku ne vidi potrebe po tem, da bi takšno razpravo
predlagala. V kolikor bo na ravni EU vseeno prišlo do razprave o tej temi, se bo Vlada
Republike Slovenije – skladno s priporočili Odbora DZ za zunanjo politiko in skupne seje
Odbora DZ za zunanjo politiko in Odbora DZ za zadeve EU - zavzemala za rešitev, ki bi
temeljila na dialogu, demokratičnem procesu, spoštovanju človekovih pravic, svoboščin in
vladavini prava, na kateri temelji delovanje EU.
Vir: MZZ
Odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša – kršitve ZOŠ
Poslanec Andrej Čuš je vladi zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami Zakona o osnovni šoli.
Izhaja iz primera, ko so bili starši oglobljeni z denarno kaznijo zaradi kršitve 50. člena Zakona
o osnovni šoli. Ta govori o obveznem obiskovanju pouka ter izpolnjevanju obveznosti in nalog.
Za izvrševanje tega so odgovorni starši. Če tega ti ne storijo, so kaznovani z globo od 500 do
1.000 evrov. Vlada v odgovoru poslancu opiše postopek odločanja prekrškovnega postopka, ki
ga morajo pri odločanju spoštovati vsi prekrškovni organi.

Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – proračunsko financiranje razvoja
robotike
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, koliko denarja je bilo v dosedanjih proračunih v tem
tisočletju namenjenih razvoju robotike. Prav tako pa, koliko sredstev je na tej postavki v
proračunih za leti 2018 in 2019.
Vlada poslancu odgovarja, da v proračunih ni posebne postavke za robotiko, zato navaja
podatke Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o projektih, ki so jih podjetja prijavila
na različne razpise ministrstva in se po vsebini uvrščajo v področje razvoja robotike.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – učbeniki v šolah
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, kdaj bo določila maksimalne cene učbenikov in kako
bo finančno zagotovila prenovo učbeniških skladov.
Vlada mu odgovarja, da se je z vprašanjem neveljavnih učbenikov v učbeniških skladih soočila
že v začetku mandata. Sprejet je bil ukrep postopne prenove učbeniških skladov, ki je trajal tri
leta. Sedaj so učbeniški skladi v osnovnih šolah prenovljeni. Hkrati je oblikovan model
celostne, vzdržne in stabilne učbeniške politike. Vsem učenkam in učencem je zagotovljena
brezplačna izposoja veljavnih učbenikov.
V zvezi z delovnimi zvezki so bili v modelu učbeniške politike sprejeti ukrepi kot sta javna
objava povprečnih cen učbeniških kompletov in letna analiza kakovosti delovnih zvezkov. Šole
so pri določanju učbenikov in delovnih zvezkov avtonomne, z različnimi ukrepi pa jih
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že leta spodbuja, da med tistimi, ki jih plačujejo
starši, izberejo samo tiste, ki jih otroci resnično potrebujejo za uspešno doseganje ciljev pri
posameznem predmetu.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – izčrpavanje družinskih proračunov
zaradi učbenikov
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, kdaj bo prenehala izčrpavati družinske proračune
zaradi učbenikov.
Vlada poslancu pojasnjuje, kaj vse je za izobraževanje financirano iz državnega proračuna. Da
bi zagotovila čim višjo dostopnost do izobraževanja je prevzela še nekaj obveznosti, povezanih
z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega programa in dobrobitjo otrok, učencev, dijakov in
študentov. Med njimi so tudi učbeniški skladi v osnovnih in srednjih šolah.
Nov model učbeniške politike je bil sprejet lani, prav tako sprememba treh pravilnikov in
sprememba ukrepov v zvezi z delovnimi zvezki ter kakovostjo učbenikov in učbeniških gradiv.
Med te sodita javna objava povprečnih cen učbeniških kompletov in letna analiza kakovosti
delovnih zvezkov. Šole so pri določanju učbenikov in delovnih zvezkov avtonomne, z različnimi
ukrepi pa se jih že leta spodbuja, da med delovnimi zvezki, ki jih plačujejo starši, izberejo samo
tiste, ki jih otroci resnično potrebujejo za uspešno doseganje ciljev pri posameznem predmetu.
V ta namen je bil uveden seznam delovnih zvezkov, ki jih na vsaki šoli potrdi tudi Svet staršev.
Vir: MIZŠ

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – namenska sredstva za učenje
jadranja v osnovni šoli
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, kdaj bo začela namenjati sredstva za učenje jadranja
vse osnovnošolske populacije. Vlada mu odgovarja, da je v učnem načrtu šport jadranje
omenjen kot ena izmed vsebin športnega dne.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – zaupanje v izvajalce pedagoških
procesov
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, zakaj reforma šolstva ne gre v smeri zaupanja v
izvajalce pedagoških procesov. Vlada pojasnjuje, da so v skladu z veljavno zakonodajo
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju avtonomni in strokovno odgovorni za izvedbo
predpisanega kurikula. Ravno zato so učni načrti zasnovani učno-ciljno. To pomeni, da so
predpisani cilji in standardi znanja, ne pa tudi načini doseganja le-teh. Pri izbiri pedagoških
strategij, metod in oblik dela so učitelji avtonomni. Vlada je prepričana, da učitelji in vodstva šol
v slovenskem prostoru delujejo v smeri kakovostnega poučevanja in sodelovanja z vsemi
deležniki, pomembnimi za šolski prostor.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – vpetost osnovnih in srednjih šol v
strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih
Poslanec dr. Franc Trček vlado sprašuje, kako se bodo v strateška razvojno-inovacijska
partnerstva (SRIP) vključevale osnovne in srednje šole. Vlada odgovarja, da se SRIP
prvenstveno nanašajo na razvoj človeških virov ter s tem tudi na sistem izobraževanja.
Strategija pametne specializacije namreč stremi k čim večji vključenosti spodbujanja
ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva v vse ravni izobraževanja.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – nacionalno preverjanje znanja v
osnovnih šolah
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil več vprašanj v zvezi z Nacionalnim preverjanjem
znanja v osnovni šoli. V odgovoru mu vlada pojasnjuje kakšna je funkcija NPZ in za kaj se
uporabljajo tako pridobljeni podatki.
Cilj novega predloga NPZ je izboljšati kakovost učenja, poučevanja ter zagotavljanja
kakovostnejšega znanja in zmožnosti učenk in učencev. Obravnava rezultatov NPZ je v tesni
povezavi z načinom zagotavljanja kakovosti tudi na drugih področjih delovanja šole. Za
uveljavitev tega predloga so potrebne zakonske spremembe, ki so trenutno v pripravi.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – vključenost robotike v
osnovnošolski sistem
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje, kako bo robotika vključena v
osnovnošolski sistem. Vlada pojasnjuje, da je z izbirnima predmetoma Elektronika z robotiko in
Robotika v tehniki robotika že celo desetletje vključena v osnovnošolski sistem. Vrsta šol ima
ob tem tudi interesne dejavnosti in krožke z osnovami robotike. O razvejanosti aktivnosti priča

udeležba ekip na različnih vsakoletnih regijskih in državnih tekmovanjih iz robotike:
organizirajo jih tako Zveza za tehnično kulturo kot Inštitut za robotiko in zasebni pobudniki.
Učitelji in mentorji pridobivajo znanja na študijskih programih, ki izobražujejo učitelje za
programe iz fizike ter tehnike in tehnologije, na teh področjih pa poteka tudi strokovno
izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje, ki poučujejo že omenjene predmete.
Vir: MIZŠ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s podporo
predsednika vlade za vlaganje v neregulirane kriptovalute oziroma kovance, izdane na
podlagi tehnologije podatkovnih blokov (blockchain).
Vlada v odgovoru navede poudarke, ki jih je predsednik Vlade izpostavil v nagovoru
udeležencem okrogle mize Izzivi Slovenije 2020: Vizija razvoja in ureditve blockchaina v
sodobni družbi, na katero se nanaša poslansko vprašanje, in sicer, da je predsednik vlade
poudaril, da živimo v času izjemnih priložnosti in korenitih sprememb v našem poslovnem in
zasebnem okolju, da je država vključena v globalne tokove in postajamo vse bolj prepoznaven
igralec na svetovnem zemljevidu. Naše cilje in prizadevanja smo združili v slogan Slovenija,
zelena referenčna država v digitalni Evropi. Regulatorni organi in ministrstva se o tehnologiji
blockchain že aktivno izobražujejo, prav tako se država aktivno vključuje v aktivnosti na
evropski ravni na področju uvajanja in regulacije te tehnologije. Prav tako že pripravljamo
temelje za prve pilotne vzpostavitve omenjene tehnologije v državni upravi
(http://www.vlada.si/predsednik_vlade/sporocila_za_javnost/a/izzivi_slovenije_2020_vizija_raz
voja_in_ureditve_blockchaina_v_sodobni_druzbi_1109/).
Vlada nadalje pojasnjuje, da je blockchain tehnologija (tehnologija veriženja podatkovnih
blokov) veliko več kot virtualne valute. Z novo tehnologijo blockchain lahko pričakujemo
številne spremembe na področju poslovanja. Potencial uporabe je bistveno večji kot le za t. i.
kripto-valute. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov nam omogoča tudi, da v digitalni obliki
sestavljamo pogodbe, različne listine in potrdila, podatke o sledljivosti hrane, zdravil, rudnin in
podobno. Korenito bo spremenila sklepanje pogodb in vsakdanje transakcije s t. i. pametnimi
pogodbami (ang. Smart contracts), kar bo močno dvignilo transparentnost poslovanja (uporaba
v trgovini, zavarovalništvu, javnih storitvah, ipd.). Vlada pojasni tudi aktivnosti Evropske
komisije na področju blockchaina in navaja izjavo komisarja za raziskave, znanost in inovacije
Carlosa Moedasa iz oktobra 2017, ob napovedi, kako Evropska komisija namerava porabiti 30
milijard evrov iz programa EU za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 v obdobju
2018–2020, vključno z 2,7 milijarde evrov za zagon Evropskega sveta za inovacije, med top
tremi tehnologijami omenil tudi tehnologijo veriženja podatkovnih blokov.
Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, aktivno
osvešča uporabnike o tveganjih ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali
vanje vlagajo: https://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=151&key=645.
Opozorilo glede navedb o podpori vlade posameznim blockchain projektom pa je v oktobru na
svojih spletnih straneh objavilo tudi Ministrstvo za javno upravo, v katerem so zapisali, da so
na spletu v zadnjih dneh zasledili nekaj objav, kjer posamezni nosilci blockchain projektov med
svojimi podporniki navajajo tudi Ministrstvo za javno upravo in Blockchain Think Tank, ki deluje
v sklopu Slovenske Digitalne Koalicije. Ministrstvo sicer podpira razvoj digitalizacije, a se do
posameznih projektov ne opredeljuje, zato so vse tovrstne navedbe objavljene brez našega
dovoljenja ali vedenja. Dodali so, da se Ministrstvo za javno upravo in »Blockchain Think
Tank« v svoji povezovalni in podporni funkciji ne sme in ne more opredeljevati do posameznih
projektov oziroma rešitev. Vsi projekti, ideje, morajo na trgu nastopati enakopravno. Zato
razumemo »Blockchain Think Tank« kot prostor povezovanja in izmenjavo znanja in idej ter
enotno
kontaktno
točko,
ki
sodeluje
s
predstavniki
javne
uprave
(http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/browse/2/article/12447/8950/).
Vir: MJU

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – izobraževalni sistem na področju
robotike
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje, kako bo razvoj robotike vpet v
izobraževalni sistem. Vlada poslancu odgovarja, da so vsebine robotike že močno vpete v
srednješolsko izobraževanje. Tako dijaki, ki so vpisani v program Strojni tehnik, lahko izbirajo
med izbirnimi moduli tudi modul Avtomatizacija in robotika. V okviru tega pridobivajo poklicne
kompetence. Ta izbirni modul imajo na voljo tudi dijaki, vključeni v program Ladijski strojni
tehnik, dijaki programa Elektrotehnik pa se s tovrstnimi vsebinami spoznavajo pri izbirnem
modulu Načrtovanje avtomatiziranih postrojev. V odgovoru vlada našteje še številne druge
programe, ki vključujejo tovrstne vsebine.
Tudi na področju visokega šolstva, pojasnjuje vlada, je robotika že del nekaterih študijskih
programov in je vpeta v organizacijsko strukturo nekaterih visokošolskih zavodov. Robotika pa
je tudi ena od vodilnih raziskovalnih področij na inštitutih, zlasti na Institutu Jožef Stefan, ki je
botrovala vpeljavi številnih industrijskih robotov v proizvodne procese v Sloveniji.
Vir: MIZŠ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z donacijami
farmacevtskih družb bolniškim društvom
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v
zvezi z donacijami farmacevtskih družb bolniškim društvom in ga bo poslala DZ RS.
Vlada je 9. 11. 2017 prejela pisno poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z donacijami
farmacevtskih družb bolniškim društvom.
Poslanec v svojem vprašanju navaja: »Farmacevtske družbe so dolžne javno objavljati, koliko
in katerim zdravnikom ter njihovim združenjem in podjetjem plačujejo za svetovanja,
predavanja, kotizacije na dogodkih in podobno. Niso pa farmacevtske družbe dolžne poročati o
plačilih društvom bolnikov. Po poročanju medijev razna društva bolnikov pridobivajo velika
sredstva od farmacevtskih družb, pogosto se znajdejo tudi v konfliktu interesov. Zakaj se ne
določi, da morajo farmacevtske družbe javno objaviti tudi podatke o plačilih oziroma donacijah
bolniškim društvom?«
V nadaljevanju Vlada Republike Slovenije podaja odgovor na predmetno vprašanje, in sicer:
Poslovno donacijo zdravil opredeljuje 142. člen Zakona o zdravilih, ki določa, da je poslovna
donacija zdravil namensko in brezpogojno darilo, ki ga poslovni subjekt brezplačno daje
izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi njegove izražene in utemeljene potrebe po
zdravilu, ki je predmet poslovne donacije in ga potrebuje za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Prejemnik poslovne donacije je lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je financiran iz javnih
sredstev. Poleg pogojev, navedenih v sedmem odstavku 142. člena ZZdr-2, ter ob izraženi in
utemeljeni potrebi je poslovno doniranje dovoljeno le, če je donacija priglašena Javni agenciji
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in nosilcu obveznega
zdravstvenega zavarovanja ter je informacija o donaciji objavljena na njunih spletnih straneh.
ZZdr-2 v 30. točki 6. člena opredeljuje tudi izvajalce zdravstvene dejavnosti. To so javni
zdravstveni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost, razen lekarniške dejavnosti. Društvo pa je
v skladu s 1. členom Zakona o društvih samostojno in nepridobitno združenje, ki ga
ustanoviteljice oziroma ustanovitelji v skladu s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja
skupnih interesov.
Vir: MK

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s problematiko visokih cen nepremičnin v
Sloveniji
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s problematiko
visokih cen nepremičnin v Sloveniji.
Vlada odgovarja, da je bila za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske
problematike mladih ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov,
predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. V okviru
Delovne skupine za mlade se trenutno izvajata dva pilotna projekta sistemskih rešitev za
reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih družin, ki prvič rešujejo svoje
stanovanjsko vprašanje ter sistemske rešitve za zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za
mlade. Stanovanjski sklad RS (SSRS) v okviru prostih kapacitet in v sodelovanju z Občino
Idrija, zagotavlja trinajst stanovanj za pilotni projekt, kjer se na podlagi Javnega razpisa za
oddajo stanovanj - najem za mlade in dokumentacije usklajene na delovni skupini, preverja
interes mladih za najem. Stanovanja so na lokacijah Borovnica, Kranj, Novo mesto, Maribor,
Jesenice, Ljubljana in Idrija in so funkcionalno opremljena, najemnina je neprofitna. Možen je
posamični in skupinski najem. Ciljna skupina so mlade osebe do 29. leta, ki prvič rešujejo
stanovanjski problem in so popolnoma poslovno sposobne osebe.
Vlada je v oktobru 2017 sprejela sklep, na podlagi katerega bo SSRS pridobil v Ljubljani v last
zemljišča, na katerih bo pripravil in realiziral pilotni projekt, ki bo namenjen predvsem
preverjanju poslovnega modela Skupnosti za mlade, ki bo osnova za pripravo stalnih modelov
financiranja in sodelovanja ter določitve pogojev bivalnih skupnosti mladih na osnovi
ugotovljenih dejanskih potreb.
Stanovanjska problematika se lahko rešuje tudi skozi stanovanjske zadruge, kot eno izmed
načinov reševanja stanovanjske problematike, ki bi lahko prispevala k doseganju zastavljenih
ciljev za izboljšanje stanovanjske oskrbe. V ta namen se je oblikovala projektna skupina, ki bo
izvedla pilotni projekt ustanovitve stanovanjske zadruge. Namenjena je pridobivanju izkušenj
za izvajanje podobnih projektov v prihodnosti ter pripravi zakonske ureditve za ustanavljanje
stanovanjskih zadrug. Namen pilotnega projekta ustanovitve stanovanjske zadruge je
predvsem na podlagi pilota oblikovati načelno stališče do njihovega ustanavljanja, načinu
njihovega delovanja in obliki ter obsegu ugodnosti, ki naj bi jih bile deležne s strani javnega
sektorja, to je države in lokalnih skupnosti.
Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje je skupaj s prioritetnimi razvojnimi
območji za namen stanovanjske oskrbe (PROSO) objavljen na spletnih straneh Ministrstva za
okolje in prostor. Ena od ključnih sprememb glede dostopnosti stanovanj je želja po vpeljavi
stanovanjskega dodatka z namenom, da se zagotovi transparentnost nad uporabo javnih
sredstev in pravičnejše urejanje pravic do uporabe javnih najemnih stanovanj za vse
prebivalce.
Vir: MOP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje o stroških upravljanja mejnih prehodov
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka o stroških
upravljanja mejnih prehodov in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada pojasnjuje, da arbitražna sodba, s katero je bila dokončno določena meja s Hrvaško,
nima povezave z Dogovorom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole z dne 12. 6. 2013 in Dogovorom
o dopolnitvi tega Dogovora, podpisanim 23. 1. 2015 (Dogovor). Slovenija in Hrvaška sta se
dogovorili, da Slovenija na podlagi vzajemnosti zagotovi Hrvaški potrebne objekte in prostore
na službenih mestih za opravljanje skupne mejne kontrole. Takih mest je trenutno 39.
Stroški, ki se nanašajo na uporabo objektov in jih krije Slovenija, so obratovalni stroški, stroški
čiščenja, košnje in pluženja ter stroški upravljanja in vzdrževanja. Ti stroški se med seboj

razlikujejo po namenu in viru financiranja. Obratovalni stroški so stroški, povezani z uporabo
prostora v obmejnih policijskih objektih, dobavami in storitvami za zagotovitev pogojev za
bivanje v poslovnih prostorih in objektu kot celoti (ogrevanje, elektrika, voda, kanalščina, odvoz
smeti, čiščenje …). Nadomestilo za del obratovalnih stroškov Hrvaška plačuje Sloveniji na
podlagi Dogovora in Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o plačilu
nadomestila za obratovalne stroške na mejnih prehodih. Gre za pavšal 4.559,09 evra
mesečno, ki je izračunan kot znesek vseh mesečnih stroškov, deljen s površinami poslovnih
prostorov, in vključuje tudi stroške skupnih prostorov v sorazmernem deležu uporabe.
Stroški čiščenja parkirišč in okolice, košnje na območjih mejnih prehodov, pluženja snega in
posipanja za omenjenih 39 mejnih prehodov znašajo 36.010 evrov letno. Stroške upravljanja in
vzdrževanja predstavljajo stroški delitve računov na uporabnike in njihova izterjava, plačilo
stroškov, vodenje evidenc, tekoče vzdrževanje objektov, vključno s porabljenim materialom, in
manjše investicijsko vzdrževanje. Ti stroški znašajo 273.415 evrov letno. Slovenija kot lastnica
objektov na meji s Hrvaško dobi znesek za kritje stroškov čiščenja parkirišč in okolice ter
stroškov upravljanja in vzdrževanja v celoti povrnjen iz Sklada za notranjo varnost EU. Vsebina
Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o plačilu nadomestila za obratovalne
stroške na mejnih prehodih se nanaša le na nadomestilo obratovalnih stroškov. Hrvaški ne
zaračunavamo plačila dela stroškov čiščenja, košnje, pluženja ter upravljanja in vzdrževanja,
saj bi glede na opisani način financiranja to predstavljalo nedovoljeno dvojno financiranje.
Glede mejnega prehoda Brezovica pojasnjujemo, da ni prišlo do dogovora med Hrvaško in
Slovenijo o graditvi mejnega prehoda. Na mejnem prehodu za obmejni promet Božakovo pa
potekajo priprave na rekonstrukcijo mostu v okviru Sporazuma o obmejnem prometu in
sodelovanju med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Prebivalci oziroma ostali
upravičenci so seznanjeni z začasnim zaprtjem mejnega prehoda in uporabljajo druge
možnosti prehoda državne meje.
Vir: MNZ
Odgovor vlade Helsinškemu monitorju Slovenije – združenju za človekove pravice
Vlada je prejela dopis Helsinškega monitorja Slovenije – združenja za človekove pravice o
domnevno nepravilnem oziroma nezakonitem ravnanju ministrice za izobraževanje, znanost in
šport, dr. Maje Makovec Brenčič, v zvezi z očitano nezakonito preprečitvijo zagovora
diplomskega dela Izidorju Predanu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Vlada je pripravila odgovor na očitke v katerih zapiše, da ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport ne more in ne sme posegati v razmerja med študenti in visokošolskimi zavodi ter da
ministrstvo ali njegove odgovorne osebe niso nikomur preprečile diplomirati ali izkoristiti
pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo kot stranka v postopku. Zato tudi ni možna predlagana
poravnava, kot jo predlaga Helsinški monitor Slovenije – združenje za človekove pravice.
Ministrstvo namreč vlagatelju ne more omogočiti oziroma zagotoviti zagovora diplomskega
dela ne le zaradi svoje nepristojnosti, pač pa tudi zato, ker je vlagatelj rok za zagovor
diplomskega dela po prejšnjem študijskem programu, zamudil.
Vir: MIZŠ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede robotike
Vlada je danes sprejela odgovor na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi s proračunskim
financiranjem razvoja robotike.
Poslanec Trček vlado sprašuje vlado, koliko denarja je bilo v vseh dosedanjih proračunih v tem
tisočletju namenjenih razvoju robotike, kolikšna je ta postavka v proračunih 2018 in 2019 ter
kakšne rezultate pričakujemo s tem proračunskim financiranjem razvoja robotike.

Vlada je pojasnila, da v proračunu ni posebne postavke, namenjene robotiki, je pa podala
razpoložljive podatke ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o projektih, ki so jih
podjetja prijavila na različne razpise ministrstva in se po vsebini uvrščajo v področje razvoja
robotike. Vrednost teh projektov je na letni ravni povprečno znašala skoraj 1,6 milijona evrov,
pri čemer je participacija ministrstva dosegla nekaj manj kot 0,8 milijona evrov. Od
navedenega zneska v povprečju nekaj manj kot 0,5 milijona evrov odpade na subvencije, 0,25
milijona evrov pa za kredite. Ob tem velja poudariti, da podprti projekti niso bili namenjeni zgolj
neposrednemu razvoju robotike, temveč so upravičene stroške predstavljali tudi nakupi strojne
in programske opreme, kar je pomenilo npr. nove proizvodne linije, izboljšanje kakovosti že
obstoječih izdelkov, prehod na avtomatizacijo proizvodnje, proizvajanje novih produktov,
hitrejšo proizvodnjo itd.
Strategija pametne specializacije Slovenije je opredelila relativno ambiciozne cilje na področju
razvoja robotike, za njeno implementacijo v praksi pa je bilo vzpostavljeno strateško razvojnoinovacijsko partnerstvo (SRIP). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pričakuje, da
bo v prihodnje višina sredstev, namenjenih podpori razvoja robotike, pomembno presegla
dosedanje povprečje, ne nazadnje tudi zato, ker se skladno z akcijskim načrtom SRIP
Pametne tovarne kot omogočitvena tehnologija vpenja tudi v štiri druge SRIP-e, in sicer:
Krožno gospodarstvo, Mobilnost, Zdravje-medicina in Materiali kot končni produkti.
V okviru strategije pametne specializacije Slovenije je robotika razvrščena v prednostno
področje Industrija 4.0, ki združuje sorodna področja uporabe. Konkretneje je robotika
umeščena kot fokusno področje znotraj Tovarn prihodnosti, ki skozi istoimenski SRIP dobiva
podlago oz. orodje za implementacijo. SRIP je identificiral osem fokusnih področij (t. i.
vertikalnih verig vrednosti) in sedem področij njihovih omogočitvenih tehnologij (t. i.
horizontalnih mrež), ki se pomembno vključujejo tudi v realizacijo zastavljenih ciljev SRIP-ov iz
drugih področij pametne specializacije.
Predvideni neposredni rezultati vpetosti robotike v udejanjanje strategije pametne
specializacije sta povečana stopnja avtomatizacije v Sloveniji ter povečanje izvoza
avtomatiziranih industrijskih sistemov.
Strategija pametne specializacije, kot rečeno, razvejanost robotike čez večino fokusnih
področij opredeljuje relativno široko, pri čemer pa osnovo merjenja rezultatov uspešnosti
razvoja robotike v Sloveniji predstavlja postopno povečanje števila robotov na 10.000
zaposlenih iz izhodiščne vrednosti 100 na vrednost 110 ob koncu leta 2018 ter na vrednost
150 ob koncu leta 2022. Obenem je predvideno spremljanje povečanja izvoza avtomatiziranih
industrijskih sistemov, katerega rast je skladno z akcijskim načrtom SRIP-a predvidena za 25
odstotkov ob koncu leta 2022 v primerjavi z izhodiščem v letu sprejema načrta.
Nadalje so cilji celotnega SRIP-a Tovarne prihodnosti, ki je zadolžen za razvoj robotike, jasno
zapisani v potrjenem in javno dostopnem akcijskem načrtu ter opremljeni s širokim naborom
kazalnikov, ki bodo merili uspešnost njihovega doseganja in posredno ali neposredno
opredeljujejo tudi rezultate vpetosti robotike v SRIP-e.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na pobudo glede prodaje premoženja Aha Mura
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Jožefa Horvata v
zvezi z odstopom dela kupnin od prodaje nepremičnin in premičnin dolžnika Aha Mura v
stečaju v korist delavcev.
Horvat navaja, da je stečajni upravitelj stečajnega dolžnika Aha Mura po več poskusih uspel
prodati nepremično in premično premoženje stečajnega dolžnika, na kateri sta imela ločitveno
pravico Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, FURS in Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo.

Pobuda Horvata je, da se vlada sredstvom iz posebne stečajne mase v višini 55.588,13 evrov
in 238.717,29 evrov, kar skupaj znaša 294.305,42 evrov, odpove v korist nekdanjih delavcev
podjetja. Vlada opozarja, da Republika Slovenija skladno z insolvenčno zakonodajo nima
pravne podlage, da bi se lahko odpovedala nakazilom sredstev, ki ji pripadajo na podlagi
ločitvene pravice na nepremičnem in premičnem premoženju, ki se je v stečajnem postopku
prodalo. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju v svojih določbah opredeljuje ločitvene, prednostne, podrejene in navadne terjatve
ter njihov način poplačila v stečajnem postopku. Možnost, da bi se Republika Slovenija v korist
tretjih odpovedala nekemu poplačilu ali premoženju, ki ga je prejela na podlagi zakona, bi
morala imeti podlago prav tako v zakonu. Sredstva, ki jih Republika Slovenija prejme iz
predmetnih postopkov so proračunska sredstva, vsak predstojnik neposrednega
proračunskega uporabnika pa odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in
gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Glede na to, da se Republika Slovenija
na podlagi veljavne javnofinančne ali področne zakonodaje ne more prosto odpovedati svojim
pravicam, obravnavane poslanske pobude ni mogoče uresničiti.
Ne glede na navedeno je potrebno poudariti, da so sredstva iz posebne stečajne mase v višini
55.588,13 evrov, ki jih bo prejel FURS, namenjena za delno plačilo terjatve iz naslova
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje, ki so
pravice delavcev.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na vprašanje Vebra glede pravnih podlag za prodajo NLB
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Janka
Vebra glede pravnih podlag za prodajo Nove Ljubljanske banke.
Veber sprašuje kje ima vlada pooblastilo za tako slabo načrtovano prodajo NLB in še slabše
izpeljano prodajo NKBM? Kje je torej člen zakona, ki daje vladi tako absurdno pravico, da že v
osnovi načrtuje strahovito izgubo pri prodaji? Na kateri določbi pogodb EU temelji pravica
Evropske komisije za tako diskriminatorno in škodljivo obravnavo naših bank, ki celo
pooblaščencu Evropske komisije daje pravico do kaznovanja Slovenije s prodajo podružnic
NLB na Balkanu?
Vlada uvodoma ugotavlja, da se kljub preteklim večkratnim podrobnim pojasnilom dogajanj v
zvezi s sanacijo slovenskega bančnega sistema v letih 2013 in 2014 (odgovor Trčku 10. 6.
2015 in Kordišu 16. 07. 2015), vključno z navedbo pravnih podlag, to vprašanje vsakič znova
postavlja.
Zato vlada Vebru na njegovi vprašanji odgovarja vsebinsko enako kot v preteklosti, saj se
medtem dejstva in okoliščine v ničemer niso spremenili.
V zvezi z navedbami Vebra o slabo načrtovani prodaji NLB vlada pojasnjuje, da te ne držijo,
saj je njeno osnovno vodilo, da je treba v zvezi z zmanjšanjem kapitalske naložbe države v
NLB stremeti k cilju čim večje povrnitve davkoplačevalskih sredstev, to je, da se doseže
kupnina, ki bo v največji možni meri predstavljala povračilo za dodeljeno državno pomoč tej
banki v letu 2013.
Vir: MF
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi z razvojem robotike v Sloveniji
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem robotike v Sloveniji.

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) upošteva celovitost prehoda v koncept
aktualne industrijske revolucije, ki ga kratko naslavljamo kot Industrija 4.0. V konvergenci
tehnologij – od digitalizacije in IKT, prek nano in fotonike do bio je robotizacija integralen
sestavni del koncepta Industrije 4.0. Transformacija industrij, vključno z robotiko, ni več
vprašanje, ampak absolutna nuja za njeno preživetje. Zato so omogočitvene tehnologije že v
S4 vključene oz. predvidene v vseh domenah S4.
V okviru Strategije pametne specializacije Slovenije, je robotika razvrščena v prednostno
področje Industrija 4.0, ki združuje področja uporabe, na katerih praviloma obstaja dominanten
akter oz. skupina močnih akterjev, ki ima pogosto tudi vzpostavljeno sodelovanje z znanstveno
sfero, kjer pa niso izkoriščene priložnosti z vidika:
a. bolj strateške povezanosti močnih igralcev zasebnega sektorja z namenom ponudbe
celovitejših rešitev in posledično skupnega nastopanja na trgu;
b. okrepljene povezanosti z raziskovalnimi organizacijami pri razvoju produktov glede na
prihajajoče potrebe na srednji in dolgi rok;
c. močnejše povezanosti z majhnimi in srednjimi podjetji v smislu krepitve ne samo
dobaviteljskih, ampak ustvarjanja razvojnih mrež
d. spodbujanja nastajanja novih produktnih smeri preko spodbujanja nastajanja novih podjetij,
e. modernizacija in digitalizacija proizvodnih procesov ter upravljanja celotnega proizvodnega
cikla.
Robotika je konkretneje umeščena kot fokusno področje znotraj Tovarn prihodnosti, ki skozi
istoimenski SRIP dobiva podlago za implementacijo. SRIP je identificiral 8 fokusnih področij
(t.i. vertikalnih verig vrednosti) in 7 področij njihovih omogočitvenih tehnologij (t.i. horizontalnih
mrež). Robotika je izrazito vpeta v SRIP, saj se pojavlja tako na strani samostojne vertikalne
verige vrednosti z nazivom Robotski sistemi in komponente kot tudi na strani omogočitvenih
tehnologij z nazivom Robotika. Slednja se skladno z akcijskim načrtom SRIP Pametne tovarne
kot omogočitvena tehnologija vpenja tudi v 4 druge SRIP-e in sicer: Krožno gospodarstvo,
Mobilnost, Zdravje-medicina in Materiali kot končni produkti.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi z vpetostjo robotike v SRIP-e
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP-e.
Slovenska strategija pametne specializacije (S4) upošteva celovitost prehoda v koncept
aktualne industrijske revolucije, ki ga kratko naslavljamo kot Industrija 4.0. V konvergenci
tehnologij – od digitalizacije in IKT, prek nano in fotonike do bio je robotizacija integralen
sestavni del koncepta Industrije 4.0. Transformacija industrij, vključno z robotiko, ni več
vprašanje, ampak absolutna nuja za njeno preživetje. Zato omogočitvene tehnologije že v S4
vključene oz. predvidene v vseh domenah S4.
Razvoj robotike je opredeljen s prednostnim področjem pametne specializacije naslovljenim z
nazivom »Pametne tovarne«. Na opredeljenem področju je bil oblikovan istoimenski SRIP, ki
je identificiral 8 fokusnih področij (t.i. vertikalnih verig vrednosti) in 7 področij njihovih
omogočitvenih tehnologij (t.i. horizontalnih mrež). Robotika je izrazito vpeta v SRIP, saj se
pojavlja tako na strani samostojne vertikalne verige vrednosti z nazivom Robotski sistemi in
komponente kot tudi na strani omogočitvenih tehnologij z nazivom Robotika. Slednja se
skladno z akcijskim načrtom SRIP Pametne tovarne kot omogočitvena tehnologija vpenja tudi
v 4 druge SRIP-e in sicer: Krožno gospodarstvo, Mobilnost, Zdravje-medicina in Materiali kot
končni produkti.
Prav skozi dejavnosti SRIP pričakujemo odločilne premike pri prehodu v Si-Industrijo 4.0 in v
robotizacijo. Spomnimo naj, da merila za 3. fazo delovanja SRIP (po letu 2019) eksplicitno
upoštevajo spodbujanje omogočitvenih tehnologij (vključno z robotiko) v vse vertikalno

opredeljene verige vrednosti S4. Uspešnost vsakega od SRIP bo v letu 2019 vrednotena torej
neposredno tudi skozi obseg uvajanja horizontalnih omogočitvenih tehnologij v vertikalne
verige vrednosti, kar na primer eksplicitno narekuje vključevanje robotizacije v pripravo
akcijskih načrtov posameznih SRIP. Uspešen zaključek prve faze delovanja SRIP bo tudi
pogoj za sprostitev preostalih RRI sredstev za dotične domene S4 (139,2 mio EUR MGRT in
MIZŠ). Ob drugi fazi delovanja SRIP na vseh domenah S4 bodo torej z visoko mero
natančnosti ovrednoteni vsi odgovori na vprašanja poslanca Trčka.
Na ta način je instrumentalizirano prepričanje, da pri prehodu v koncept Industrija 4.0 ne gre
samo za stran povpraševanja (nuje uvajanja robotizacije v slovenska podjetja) temveč za
neposredno pospeševanje na strani ponudbe slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij in
s tem za razvoj investicijskega potenciala na domačih trgih kot izhodišče za promocijo na tujih
tržiščih. S4 prav zato predvideva celotno paleto instrumentov podpore za prehod izdelkov in
storitev na trg, vključno s povratnimi sredstvi / finančnimi instrumenti in internacionalizacijo, ki
bodo v prvi vrsti namenjena podpori povpraševanju, torej, uvajanja modernizacije v samih
podjetjih.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na pisno poslansko vprašanje poslanke Državnega
zbora Republike Slovenije Eve Irgl v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na pisno poslansko
vprašanje poslanke Državnega zbora Republike Slovenije Eve Irgl v zvezi s pokopom žrtev
povojnih pomorov.
Identifikacija posmrtnih ostankov se v skladu z Zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu
žrtev opravi na podlagi ustnih, pisnih in materialnih virov. Če se takšna identifikacija opravi, se
posmrtne ostanke preda svojcem, če ti izjavijo, da želijo prenesti posmrtne ostanke v družinski
grob. Vsem prekopanim slovenskim žrtvam se vzame vzorec genetskega materiala za
morebitno nadaljnjo identifikacijo. V primerih, ko ima Komisija Vlade Republike Slovenije za
reševanje vprašanj prikritih grobišč vsaj okvirne podatke o tem, kdo bi žrtve lahko bile, se
objavi javni poziv, naslovljen na svojce žrtev. V primerih, ko je identifikacija uspešna,
Nacionalni forenzični laboratorij o tem obvesti svojce.
Vlada Republike Slovenije spremlja izvajanje ZPVGPŽ preko Komisije, ki je pristojna za
vodenje aktivnosti pri postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč preko pristojnih ministrstev,
predvsem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Komisija o svojem delu pripravlja
letna poročila, ki jih posreduje v sprejem Vladi Republike Slovenije, ki potrjuje tudi vsakoletni
program dela Komisije in sprejema letni finančni načrt njenega dela. Vlada Republike Slovenije
je z ZPVGPŽ vzpostavila postopek odkrivanja prikritih vojnih grobišč, ki omogoča spoštljivo in
uspešno izvajanje zakonskih nalog, do žrtev in njihovih svojcev.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na pisno poslansko vprašanje poslanke Državnega
zbora Republike Slovenije Eve Irgl v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na pisno poslansko
vprašanje poslanke Državnega zbora Republike Slovenije Eve Irgl v zvezi s pokopom žrtev
povojnih pomorov.
Identifikacija posmrtnih ostankov se v skladu z Zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu
žrtev opravi na podlagi ustnih, pisnih in materialnih virov. Če se takšna identifikacija opravi, se
posmrtne ostanke preda svojcem, če ti izjavijo, da želijo prenesti posmrtne ostanke v družinski
grob. Vsem prekopanim slovenskim žrtvam se vzame vzorec genetskega materiala za
morebitno nadaljnjo identifikacijo. V primerih, ko ima Komisija Vlade Republike Slovenije za
reševanje vprašanj prikritih grobišč vsaj okvirne podatke o tem, kdo bi žrtve lahko bile, se

objavi javni poziv, naslovljen na svojce žrtev. V primerih, ko je identifikacija uspešna,
Nacionalni forenzični laboratorij o tem obvesti svojce.
Vlada Republike Slovenije spremlja izvajanje ZPVGPŽ preko Komisije, ki je pristojna za
vodenje aktivnosti pri postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč preko pristojnih ministrstev,
predvsem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Komisija o svojem delu pripravlja
letna poročila, ki jih posreduje v sprejem Vladi Republike Slovenije, ki potrjuje tudi vsakoletni
program dela Komisije in sprejema letni finančni načrt njenega dela.
Vlada Republike Slovenije je z ZPVGPŽ vzpostavila postopek odkrivanja prikritih vojnih
grobišč, ki omogoča spoštljivo in uspešno izvajanje zakonskih nalog, do žrtev in njihovih
svojcev.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi s financiranjem razvoja robotike
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem razvoja robotike.
MGRT je glede na zbrano evidenco v zadnjem desetletju za razvoj robotike namenilo približno
7.780.317,22 evrov, od tega približno 5.178.917,22 evrov za subvencije in 2.601.400,00 za
kredite. To vključuje tako usmerjanje porabe evropskih sredstev kot tudi lastnih sredstev, ki so
jih podjetja lahko pridobila s prijavo projektov na razpise. Pomoč je bila podana v obliki
subvencij, mikrokreditov in poroštev oziroma garancij.
Prejemniki predvidenih sredstev so mikro, mala in srednja podjetja, ki delujejo na področju
robotike. Gre za podjetja, ki povečini nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi samostojno izvedla
projekte na področju robotike oziroma lahko zaradi prejetih investicij svoja sredstva usmerijo
drugam, na primer na področje zaposlovanja. MGRT z usmerjenim investiranjem poskrbi, da
podjetja dobijo potrebna sredstva za izvedbo svojih projektov in hkrati s tem zagotovijo
nadaljnji razvoj in uporabo inovacij v podjetju. Za informacijo o tem, kdo so prejemniki
sredstev, prilagamo tabelo.
Dane investicije, namenjene podjetjem iz tabele, niso bile neposredno namenjene razvoju
robotike, temveč so bile porabljene tudi za nakup strojne in programske opreme, kar je
pomenilo na primer nove proizvodne linije, izboljšanje kakovosti že obstoječih izdelkov, prehod
na avtomatizacijo proizvodnje, proizvajanje novih produktov, hitrejšo proizvodnjo in tako dalje.
Primer takega podjetja je Riko Team d.o.o., ki sodeluje pri javnem razpisu za »RRI v verigah
in mrežah vrednosti«. Za njihov projekt "Razvoj nove generacije robotskih pozicionerjev" je v
letih 2017 in 2018 namenjenih skupno 145.636,58 EUR sredstev. Glavni cilj raziskovalnorazvojnega projekta je razviti, izdelati in vpeljati na tržišče robotski pozicioner nove generacije,
ki bo konkurenčen in zanimiv za prihajajočo Industrijo 4.0.
Po zbranih podatkih ministrstva so podjetja, ki so bila prejemniki sredstev, zaradi pridobljenih
investicij načrtovala najmanj 137 novih delovnih mest. Statistika zajema obdobje dveh let po
prejemu investicije. Pri tem je potrebno poudariti, da ima na novo zaposlena delovna sila toliko
večji učinek glede na to, da so prejemniki sredstev mikro, mala in srednja podjetja. Vsaka nova
zaposlena oseba v podjetje prinese toliko več človeškega kapitala.
Nove ideje, tehnološke in netehnološke inovacije prispevajo k večji dodani vrednosti
ustvarjenega. Kot je ugotavljal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v svoji
publikaciji Ekonomski izzivi 2017, se to zrcali v produktivnosti, ki je gonilo gospodarskega
razvoja in s tem podpira boljši konkurenčni položaj na trgu. Skupaj z ustreznimi politikami se to
odrazi tudi na dvigu življenjskega standarda in blaginje prebivalstva. Kot že omenjeno, so se
investicije v robotiko odrazile tudi v novih delovnih mestih. Pripomogle pa so tudi k boljši
usposobljenosti kadrov. Eden izmed vidnih učinkov je šolski predmet robotika, ki ga izvaja
Gimnazija in srednja šola Kočevje v okviru novega izobraževalnega programa strojni tehnik.

Posledica je tudi prestrukturiranje dela, saj so delovne naloge prevzeli roboti. Tako opravljajo
tudi fizično zahtevne delovne naloge in lajšajo delo delavcem. Potreba po robotizaciji bo le še
naraščala, ker počasi primanjkuje delovne sile, njihova uporaba pa omogoča učinkovitejšo
prerazporeditev proizvodnih dejavnikov.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi.
Smotrnost oblikovanja SRIP-ov je v osnovi bila zagotovljena že s samim procesom priprave
Strategije pametne specializacije (S4) in oblikovanjem prioritetnih področij in njim ustreznih
SRIP – kombinacija funkcij in mandata SRIP (akcijski načrti), njihove vloge oziroma pomena
(500+ podjetij in institucij znanja), transparentnosti in predvsem odprtosti SRIP-ov za nove
člane, kvalitetne analitične podlage z razvojnimi gospodarskimi potenciali in na drugi strani
procesom podjetniškega odkrivanja, kar je skupaj omogočilo oblikovanje 3 prednostnih
področij in 9 področij uporabe preko bottom-up in top-down procesa; lastništvo nad procesom
vzpostavitve SRIP pa so prevzeli deležniki.
Smotrnost grozdenj predstavljajo jasno opredeljeni cilji v akcijskih načrtih in kazalniki, ki bodo
merili doseganja le-teh. Obenem bo ne samo MGRT, ampak celotna vlada tudi skozi Delovno
skupini državnih sekretarjev (DSDS) nudila vso potrebno vsebinsko podporo pri usmerjanju
SRIP-ov za čim bolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev ne eni strani ter posredno podporo
procesu pametne specializacije skozi ciljno plasiranje javnih sredstev za spodbujanje razvoja
in inovacij ter internacionalizacije.
Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije
(DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, ter določili javnega razpisa za
podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo
prioritet S4. Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in
tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih
razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo
fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP, ki so opredeljene v
že omenjeni tabeli.
Vsebinska ustreznost predloga akcijskega načrta je bila začetek formalnega usklajevanja na
državni ravni. Delovna skupina na ravni državnih sekretarjev (DSDS), je pristojna in
odgovorna ne le za upravljanje S4, vključno s pripravo usklajenih instrumentov izvajanja S4 iz
predlaganega svežnja ukrepov, vodenjem procesa dopolnjevanja oziroma revizije S4 ter
vodenjem spremljanja in vrednotenja S4, ampak tudi za obravnavo in potrjevanje akcijskih
načrtov SRIP ter njihovih posameznih poročil. Za odobritev akcijskega načrta ali sprememb
akcijskega načrta je potrebno soglasje predstavnikov MGRT, MIZŠ in SVRK, ki ji pripada tudi
vlogo selektorja za koordinacijo pametne specializacije. V primeru, da je posamezni del
akcijskega načrta na način opisan zgoraj zavrnjen, se v izvajanje odobri preostali del
Akcijskega načrta s posebnim sklepom DSDS o delni potrditvi.
Uresničevanje S4 oz. sistema upravljanja v njeni temeljni celici – SRIP je eno redkih področij,
kjer je bilo vrednotenje uspešnosti in smotrnosti njihovega delovanja, opredeljeno že od
samega začetka njihovega delovanja. Tako uspešnost vsakega od SRIP že spremlja in
ocenjuje izbrani neodvisni ocenjevalec, ki bo v konec leta 2019 podal oceno.
V primeru, da posamezen SRIP ne bo dosegel zadostnega števila točk, se pogodba z njim
prekine, saj bi to pomenilo, da partnerstvo ne daje pravih rezultatov. Če bodo rezultati
zadovoljivi, pa se bodo aktivnosti nadaljevale v odvisnosti od dosežene ocene.

Na podlagi podrobnejše analize in vrednotenja akcijskih načrtov, učinkovitosti in uspešnosti
strateških partnerstev ter na osnovi obsežnejšega procesa podjetniškega odkrivanja, bo po
potrebi izvedena revizija S4.
Mediacija pri reševanju konfliktov znotraj SRIP-ov ni predvidena, saj so vsi SRIP-i oblikovali
kompleksne in dodelane poslovne modele, ki jasno definirajo organizacijsko strukturo in
ločujejo med upravljavskimi in izvajalskimi ravnmi, v organih vodenja pa so skladno z načelom
uravnoteženosti tako ali drugače zastopani vsi deležniki s prevladujočim vplivom
gospodarstva. Deležniki, ki so izrazili interes za sodelovanje v upravljavskih organih, so imeli
možnost biti izvoljeni vanje. Tudi tisti, ki jim to ni uspelo, svoje interese uveljavljajo na
obdobnih zborih članov SRIP-ov. Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da bodo organi
SRIP-ov zmožni reševati konflikte, ki bodo nastali znotraj njihovih sredin, saj so za to nastavili
ustrezne mehanizme na različnih nivojih upravljanja.
Pri komunikaciji s SRIP-i je bilo posebej izpostavljeno področje varovanja intelektualne
lastnine, saj bi lahko na tem področju prihajalo do problemov, a je bilo ugotovljeno, da vsi
SRIP-i ta vprašanja uspešno rešujejo v okviru veljavne zakonodaje.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi z razvojem tehnologij na področju načrtovanja in izgradnje jadrnic
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem tehnologij na področju načrtovanja in izgradnje
jadrnic.
V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se delijo sredstva za razvoj in
inovacije predvsem skozi javne razpise, ki usmerjajo tako denarne tokove iz evropskih
kohezijskih sredstev kot tudi lastna proračunska sredstva v podjetja. Na tovrstne razpise so se
v zadnjih dvajsetih letih prijavljala tudi podjetja, ki se ukvarjajo s področjem načrtovanja in
izgradnje jadrnic ter z navtiko.
Ministrstvo je namenilo približno 8.541.011,49 evrov podjetjem, ki se ukvarjajo z jadrnicami. Te
investicije zajemajo tako neposredne investicije v izdelavo jadrnic kot tudi drugo – z jadrnicami
in navtiko povezano – delovanje. V obseg teh sredstev so vključene tako subvencije kot krediti
in poroštva oziroma garancije, ki jih je država podelila podjetjem kot pomoč preko razpisov.
Po zbranih podatkih ministrstva so podjetja, ki so bila prejemniki sredstev, zaradi pridobljenih
investicij načrtovala najmanj 30 novih delovnih mest. Statistika zajema obdobje 3 let po
prejemu sredstev. V primerjavi z začetnim številom delovnih mest so se zaradi investicij skoraj
podvojila. Glede na to, da gre za mala in mikro podjetja, vsako novo delovno mesto prinese
toliko več dodane vrednosti glede na skupno število zaposlenih v podjetju.
Podjetja, ki so uspešna na razpisih ministrstva, prejeti denar ne porabijo vedno le za razvoj
samega produkta, temveč ga, glede na namen razpisa, usmerijo tudi na druga področja, kot je
na primer zaposlovanje. Primer podjetja, ki je sodelovalo na enem izmed javnih razpisov, je
Seascape d.o.o. To podjetje je eden izmed 17 partnerjev v Naprednem Kompetenčnem centru
za design management 2.0. Skladno s finančnim načrtom bodo koristili 16.860 evrov za
usposabljanja v 2018-2019 ter s tem omogočili 110 vključitev v usposabljanja, predvsem na
področju design managementa, vodenja procesov in uvajanja sprememb. Razvoj kompetenc s
področja design managementa se namreč za podjetje lahko odrazi kot pomembna razvojna
prednost, saj jim omogoča boljši vpogled v industrijske procese in potrebe, hkrati pa jim
pomaga določiti primerjalne prednosti glede na druga podjetja in posledično lahko vodi v
izboljševanje položaja na trgu in povečanje dodane vrednosti svojim produktom in storitvam.
Boljši design management tako spodbuja konkurenčnost podjetja.

V Sloveniji je razvoj navtičnega turizma perspektivna, poslovno zanimiva in okolju prijazna
dejavnost. Obstaja kar nekaj podjetij, ki so uspešna na področju razvoja jadrnic in navtike, kar
zagotavlja podlago za pomorsko usmerjenost Slovenije, ki je v njenem nacionalnem interesu.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi z vpetostjo lokalnih skupnosti v strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih
Vlada je na današnji seji sprejela O Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo lokalnih skupnosti v strateških
razvojno-inovacijskih partnerstvih.
Lokalne skupnosti in občine so v SRIP-e pretežno vključene preko javnih podjetij, katerih
ustanoviteljice so, ta podjetja pa so včlanjena v različne SRIP-e. Med relativno širokim
članstvom SRIP-ov, sta neposredno vključeni dve občini (Idrija in Krško). Ob upoštevanju
temeljnih načel SRIP-ov, to je odprtosti in uravnoteženosti, je lokalnim skupnostim oziroma
občinam omogočeno sodelovanje kot enakovrednih deležnikov. Pri SRIP-ih gre namreč več
kot le za novo obliko grozdenja, saj so SRIP-i, kot zapisano v S4 in sedaj že udejanjeno,
osrednja institucionalna oblika na ravni področij uporabe, s katero se uresničuje sistemsko in
dolgoročno sodelovanje deležnikov na posameznem področju med njimi samimi, navzven ter
do države. Mandat SRIP-ov je tako širši; njihove ključne funkcije se nanašajo na
internacionalizacijo, povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ, vključno z osredotočenjem
raziskovalnih kapacitet, razvojem človeških virov ter zastopanjem skupnih interesov do države.
Ampak ne glede na to, da so v SRIP-e občine in lokalne skupnosti vpete posredno ali
neposredno, je nujno upoštevati širši učinek, ki ga bo delovanje SRIP-a in podjetij vključenih v
njih nedvomno imelo na lokalno okolje v katerem se nahajajo. Prav zaradi tega so lokalne
skupnosti izjemno zaželen partner v SRIP-ih. Najbolj očiten je prispevek k razvoju lokalnega
gospodarstva. Ta usmeritev je za družbo pomembna, saj zgolj razvito lokalno okolje prispeva k
zadostno usposobljeni in produktivni delovni sili. Prav tako lokalna dobaviteljska veriga
zmanjša verjetnost nestabilnosti dobave zaradi krajše dostavne poti, vendar je to korist
potrebno vseeno tehtati skupaj z ekonomskim vidikom (razlike v ceni oddaljenega dobavitelja).
Kriteriji, ki si jih lahko družba zada, so denimo delež nabave, ki ga realizira v svoji regiji ali pa
delež zaposlenih z določeno stopnjo izobrazbe. Večje družbe v tujini tudi aktivno sodelujejo z
izobraževalnim sistemom (srednjimi strokovnimi šolami) ter aktivno vplivajo na oblikovanje
programov, s katerimi so mladi na trgu dela po zaključku študija konkurenčni. Prav slednje je
ena izmed nalog SRIP-ov, saj povezujejo lokalna okolja z gospodarstvom in institucijami
znanja.
Hkrati bo vpetost v SRIP-e lokalnim skupnostim omogočala pogoje za »prodor« na področju
pametnih mest in skupnosti z izgradnjo začetnega ekosistema (npr. senzorska omrežja), na
katerih bodo lahko gradili/vzpostavljali nadaljnje komunikacijske in IoT rešitve ter prioritetne
smeri, kar bo v perspektivi vsekakor vključevalo zelo velika investicijska vlaganja bodisi
javnega bodisi zasebnega kapitala. Ob tem velja izpostaviti, da mnogi SRIP-i vsebujejo
številne aktivnosti, ki so vezane na trajne urbane strategije v mestnih občinah in povezujejo
SRIP z lokalnimi skupnostmi v širšem pomenu (npr. razvojni projekti, pilotni projekti, podpora
sodelujočih javnih podjetij v SRIP ipd.).
Vse to bo izrazito vplivalo tudi na uveljavljanje strategije lokalne samouprave, katere temeljni
cilj je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni s krepitvijo vpliva
občanov na svoje okolje in sprejemanje odločitev organov lokalne samouprave, s čimer se
zagotavljajo racionalna raba virov ter kakovostne in učinkovite storitve na lokalni ravni.
Strategija temelji na sistematičnosti in postopnosti zastavljenih sprememb, dialogu z deležniki
in pametni regulaciji tako na državni kot lokalni ravni. Strategija na eni strani nalaga državnim
organom konkretne ukrepe za izboljšanje pogojev delovanja slovenskih občin, na drugi pa
nagovarja občine, da tudi same opravijo razmislek o optimalni organizaciji javnega sektorja na
lokalni ravni.

Da bi izkoristili razvojne potenciale na regionalni in lokalni ravni pa je ključno ustrezno
spodbujanje usklajenega gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja, ki zahteva tudi
primerno upravno organiziranost in razvojni dialog. Prav slednje bodo morali zasledovati tudi
SRIP-i, če bodo želeli realizirati svoje cilje.
Izmed devetih SRIP-ov, ima 7 njihovih upraviteljev sedež v Ljubljani, dva pa v Mariboru.
Vendar lokacija sedeža SRIP-a še ne pomeni nujno tudi »LJ-centričnosti», saj so vsi SRIP-i
organizirani na način, da imajo članstvo razpršeno po celotnem ozemlju Slovenije. Deležniki v
SRIP-ih so razporejeni v vse statistične regije in prihajajo iz več kot 105 občin, en evidentiran
deležnik pa je celo iz tujine. Izmed več kot 600 deležnikov v SRIP-ih, ima le dobra tretjina
sedež v Ljubljani, kar nedvomno izpodbija očitke o »LJ-centričnosti«. Tudi sicer odprtost in
prostovoljni pristop vključevanja podjetij vanje onemogoča nadzor nad fizično razporeditvijo
deležnikov po Sloveniji.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14.
Podjetje Seascape je bilo v zadnjem času izbrano za sofinanciranje na dveh javnih razpisih, ki
jih je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V izvajanju sta dva potrjena
projekta. Tako je podjetje eden izmed 17 partnerjev v Naprednem Kompetenčnem centru za
design management 2.0. Skladno s finančnim načrtom bo koristilo 16.860 evrov za
usposabljanja v 2018-2019 ter s tem omogočilo 110 vključitev v usposabljanja, predvsem na
področju design managementa in vodenja procesov in uvajanja sprememb.
Podjetje je bilo uspešno tudi na Javnem razpisu Krepitev kompetenc in inovacijskih
potencialov. Glede na vlogo in finančni načrt bodo prejeli 198.973,69 evrov in sicer za projekt z
nazivom "Seascape Dinghy za 2" z integracijo storitev digitalnega okolja. Skupna vrednost
projekta znaša 507.163,75 evrov. V okviru projekta želijo ustvariti jadrnico, ki je neodvisna od
vsiljenega ritma organiziranih dogodkov, infrastrukture jadralnih klubov in prilagojena prostemu
času in željam lastnika. Cilja projekta sta povečanje prihodkov od prodaje za 136% od leta
2015 do leta 2017 in razvoj inovativnega produkta za trg do oktobra 2018.
MGRT namenja sredstva podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem izdelkom za trg, vendar jih ne
odkupuje. Podjetja lahko pridobijo sredstva, kadar so uspešna na javnem razpisu, na katerem
kandidirajo s prijavo in predložijo vlogo za projekt. V tem trenutku ministrstvo ne razpolaga s
podatkom o tem, da bi podjetje Seascape sodelovalo na javnem razpisu, ki ga izvaja
ministrstvo, za namen podpore razvoju jadrnice Seascape 14.
Vir: MGRT
Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v
zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje
poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14.
Podjetje Seascape je bilo v zadnjem času izbrano za sofinanciranje na dveh javnih razpisih, ki
jih je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V izvajanju sta dva potrjena
projekta. Tako je podjetje eden izmed 17 partnerjev v Naprednem Kompetenčnem centru za
design management 2.0. Skladno s finančnim načrtom bo koristilo 16.860 evrov za
usposabljanja v 2018-2019 ter s tem omogočilo 110 vključitev v usposabljanja, predvsem na
področju design managementa in vodenja procesov in uvajanja sprememb.

Podjetje je bilo uspešno tudi na Javnem razpisu Krepitev kompetenc in inovacijskih
potencialov. Glede na vlogo in finančni načrt bodo prejeli 198.973,69 evrov in sicer za projekt z
nazivom "Seascape Dinghy za 2" z integracijo storitev digitalnega okolja. Skupna vrednost
projekta znaša 507.163,75 evrov. V okviru projekta želijo ustvariti jadrnico, ki je neodvisna od
vsiljenega ritma organiziranih dogodkov, infrastrukture jadralnih klubov in prilagojena prostemu
času in željam lastnika. Cilja projekta sta povečanje prihodkov od prodaje za 136% od leta
2015 do leta 2017 in razvoj inovativnega produkta za trg do oktobra 2018.
MGRT namenja sredstva podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem izdelkom za trg, vendar jih ne
odkupuje. Podjetja lahko pridobijo sredstva, kadar so uspešna na javnem razpisu, na katerem
kandidirajo s prijavo in predložijo vlogo za projekt. V tem trenutku ministrstvo ne razpolaga s
podatkom o tem, da bi podjetje Seascape sodelovalo na javnem razpisu, ki ga izvaja
ministrstvo, za namen podpore razvoju jadrnice Seascape 14.
Vir: MGRT
Razrešitev in imenovanje člana Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo
mnenja o usposobljenosti kandidatov za vodje diplomatskih predstavništev ali
konzulatov
Zakon o zunanjih zadevah ureja ustanovitev, pristojnosti, sestavo in mandat Stalne avtonomne
strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za
vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata.
Komisija je pristojna za pripravo mnenja, s katerim se ugotovi, ali je oseba, ki jo predlaga
minister za zunanje zadeve in ni poklicni diplomat, usposobljena za vodjo diplomatskega
predstavništva ali konzulata. Njeno mnenje je obvezujoče.
Komisijo sestavljajo en predstavnik ministrstva za zunanje zadeve, en nekdanji veleposlanik
Republike Slovenije in trije zunanji strokovnjaki s področja zunanje politike, mednarodnih
odnosov, mednarodnih ekonomskih odnosov ali mednarodnega prava. Mandat članov komisije
traja pet let.
Minister za zunanje zadeve je predlagal Vladi Republike Slovenije, da namesto mag.
Stanislava Vidoviča, ki je prevzel nove delovne naloge, kot predstavnika Ministrstva za
zunanja zadeve imenuje Damjana Berganta, generalnega sekretarja ministrstva, kar je Vlada
Republike Slovenije sprejela.
Vir: MZZ

Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju stalne delegacije
Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst
Republika Slovenija je 1.12.2011 postala članica Mednarodne projektne skupine za
spominjanje, raziskovanje in poučevanje o holokavstu (ITF za holokavst), ki je na plenarnem
zasedanju v Liègu decembra 2012 sprejel odločitev o spremembi imena v Mednarodno zvezo
za spomin na holokavst (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA). Države
članice za sodelovanje v IHRA imenujejo člane stalne delegacije in obveščajo o spremembah
članov.
Vlada Republike Slovenije je, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot
člana stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v IHRA in vodjo Delovne skupine
za izobraževanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst, razrešila Aljuša Pertinača in na
njegovo mesto imenovala Romana Maurica Grudna.
Vir: MZZ

Vlada imenovala novo predstavnico RS v Usmerjevalnem odboru Mednarodnega okvirja
za sodelovanje na področju jedrske energije
Vlada je na današnji seji razrešila mag. Silva Škornika z mesta predstavnika RS v
Usmerjevalnem odboru Mednarodnega okvirja za sodelovanje na področju jedrske energije
(International Framework for Nuclear Energy Cooperation – IFNEC) in za novo predstavnico
imenovala mag. Mileno Černilogar-Radež.
Vlada jo je imenovala, ker je magistrica znanosti na področju jedrske energetike ter je na
Ministrstvu za infrastrukturo zadolžena za področje jedrske energije in ravnanja z
radioaktivnimi odpadki.
Vir: MzI
Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
Vlada je današnji redni seji sprejela sklep o imenovanju članov sveta javnega zavoda
Slovenski etnografski muzej.
V svet javnega zavoda Slovenski etnografski muzej se za mandatno dobo štirih let od
ustanovitvene seje sveta zavoda imenujejo: mag. Manica Habjanič Gaberšek, doc. dr. Špela
Hudnik, Marina Čekeliš in Betka Pajnič.
Na podlagi prvega in drugega odstavka 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenski etnografski muzej sestavlja svet zavoda pet članov, od katerih štiri člane imenuje
Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih
zadev.
Vir: MK
Imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o Imenovanju članov Sveta Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij.
Zakon o javnih agencijah v 12. členu določa, da ustanovitelj javne agencije, torej Vlada
Republike Slovenije, imenuje in razrešuje člane oz. članice sveta.
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v 9. členu določa, da ima svet sedem članov,
ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
Vsem članom Sveta agencije 6. 12. 2017 poteče mandat zato je potrebno imenovati nove
člane Sveta agencije.
Vlada Republike Slovenije, za člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, z dnem 8. 12. 2017, za
mandatno obdobje petih let imenuje:
- Alenko Suhadolnik, kot predstavnico Ministrstva za zunanje zadeve,
- Gašperja Adlešiča, kot predstavnika Ministrstva za finance,
- Branka Meha, kot predstavnika Obrtno – podjetniške zbornice,
- Mitjo Gorenščka, kot predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije
- Jerneja Tovšaka, kot predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Karin Žvokelj Jazbinšek, kot predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo,

-

Mateja Skočirja, kot predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: MGRT

Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Vlada je na današnji redni seji sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)
in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
V predlogu sprememb in dopolnitev Sklepa o ustanovitvi JAZMP (sklep) se 1. člen spremeni
tako, da se ustrezno uskladi s 182. členom Zakona o zdravilih (ZZdr-2). V skladu z Zakonom o
lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki v 112. členu določa, da inšpekcijski nadzor na izvajanjem
posameznih določb ZLD-1 opravljajo farmacevtski inšpektorji organa, pristojnega za zdravila,
in sicer JAZMP, se dodajo naloge na področju lekarniške dejavnosti, kot jih določa ZLD-1.
Sprememba v 2. in 12. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na sprejem
novega Zakona o zdravilih (ZZdr-2), ki je začel veljati 22. marca 2014.
Sprememba v 3. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na sedež Javne
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
Spremembe v 4. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanašajo na naloge, ki jih
opravlja JAZMP, med katere se dodajo naloge nacionalnega centra za farmakovigilanco in
nacionalnega farmakopejskega organa na področju Evropske farmakopeje in Slovenskega
nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji. Hkrati se med naloge JAZMP dodaja tudi
znanstvena in raziskovalna dejavnost.
Sprememba v 5. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na uskladitev
dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je bila sprejeta leta 2007, saj je v
veljavnem sklepu dejavnost razvrščena še v skladu z zdaj že neveljavno Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti .
Sprememba v 6. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na uskladitev glede
zahtevane ravni izobrazbe, ki jo mora izpolnjevati kandidat za člana sveta JAZMP, z določbami
Zakona o visokem šolstvu , ki ureja vrste in ravni izobrazbe.
Sprememba v 8. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na uskladitev
zahtevane ravni izobrazbe, ki jo mora izpolnjevati kandidat za direktorja JAZMP, z določbami
ZVis.
Spremembe in dopolnitvi v 9., 10. in 11. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se
nanašajo na pristojnost direktorja, da organizira in vodi poslovanje agencije ter delo vseh
javnih uslužbencev agencije in zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z agencijo, in v zvezi s
tem izdaja notranje akte, kar je pomembno predvsem z vidika njegove odgovornosti za
zakonitost poslovanja agencije.
Dopolnitev v 13. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na upoštevanje 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja , ki kot izjemo od dostopa do informacij
javnega značaja ne določa le osebnih podatkov in podatkov, ki so poslovna skrivnost.
Sprememba v 14. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na javnost dela in
varovanje poslovne skrivnosti, pri čemer je v veljavnem sklepu določeno, da javnost dela in
varovanje poslovne skrivnosti agencija opredeli v posebnem splošnem aktu.
Sprememba v 15. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se nanaša na varovanje
zaupnih podatkov, pri čemer se uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za državno upravo,
ter predpisi o zdravilih, medicinskih pripomočkih, krvi in krvnih pripravkih, kakovosti in varnosti

človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami skupin II in III ter o lekarniški dejavnosti.
V 7., 14., 16., 17., in 18. členu predloga sprememb in dopolnitev sklepa se z namenom
poenotenja predpisov in da bi se izognili vsakokratnim spremembam akta o ustanovitvi v
primeru novele predpisov navedeta le predpis in področje, ki ga ta predpis ureja.
Vir: MZ

