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Vlada sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov
Zakon o socialnem vključevanju invalidov nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO) iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju
invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti (Zakon
o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o
osebni asistenci).
Z novim zakonom Vlada širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu in sicer na:
- osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim
onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
- osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
- gluhoslepe osebe.
S širitvijo kroga upravičence želimo reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do
hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.
Z zakonom ne posegamo na področje socialno varstvenih storitev niti na področje delovno
pravne.
Invalidi s statusom po tem zakonu imajo pravico do nadomestila za invalidnost v višini
seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Proračun jim krije prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravico imajo do dodatka za pomoč in postrežbo po ZPIZ
(tudi ocenjevanje višine IK na ZPIZ-u).
Zakon omogoča prehod v zaposlitev in po prenehanju ponovno izplačilo nadomestila za
invalidnost. Če dobivajo plačo, jim kljub temu pripada nadomestilo do višine neto minimalne
plače.
Novost so podporne storitve in sicer:
- usposabljanje za samostojno življenje
- vseživljenjsko učenje
- bivanja s podporo
- storitve za starejše invalide.
Storitve bodo invalidi plačevali z vrednotnicami. Z razvojem storitev socialnega vključevanja bo
Slovenija sledila Konvenciji o pravicah invalidov. Storitve socialnega vključevanja je potrebno
še razviti in preizkusiti v praksi. Nabor storitev bo do konca leta 2019 pripravilo ministrstvo v
sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. V letih 2020 in 2021 bomo storitve preizkusili
v praksi. Na ministrstvu se trudimo, da bi za pilotiranje storitev socialnega vključevanja
pridobilo tudi evropska sredstva. Storitve socialnega vključevanja invalidov pomenijo velik
korak naprej v smeri enakopravnega in enakovrednega vključevanja najtežjih invalidov v našo
družbo in možnost, da bivajo v okolju, iz katerega izhajajo. Pomenijo deinstitucionalizacijo in

za razliko od socialno varstvenih storitev ne pomenijo paketa storitev, ki jih mora uporabnik v
celoti sprejeti ali zavrniti. Dajejo jim možnost izbire izvajalca podpornih storitev, njihovo osebno
avtonomijo in individualne pravice, ki jih imamo drugi državljani.
Vir: MDDSZ
Vlada določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
Vlada je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in pooblašča posebno vladno pogajalsko skupino
za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, imenovano s
sklepom vlade za nadaljevanje pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev.
Sindikati javnega sektorja so na Vlado RS naslovili preko 80 stavkovnih zahtev, pri čemer pa
se je večina sindikatov poenotila glede stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače javnih
uslužbencev. Te vključujejo višje uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in
pri t.i. pooblaščenih uradnih osebah, kar je v kontekstu odprave anomalij že bilo realizirano v
letu 2017, prav tako pa te zahteve vključujejo višje uvrstitve v plačne razrede pri drugih
delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, in sicer za 3 – 4 plačne razrede.
Glede na izvedene stavke, dne 24.1.2018 (koordinacija stavkovnih odborov javnega sektorja),
12.2.2018 (stavkovni odbor obe sindikatov policistov), 13.2.2018 (stavkovni odbor sindikatov
zaposlenih v zdravstveni negi ter dejavnosti zdravstva in socialnega varstva) ter 14.2.2018
(stavkovni odbor sindikata v dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture), ob
upoštevanju vsebine dosedanjega pogajalskega procesa, vladna stran ocenjuje, da je za
uskladitev z večino sindikatov javnega sektorja potrebno določiti drugačen manevrski prostor
za pogajanja vladne strani o razrešitvi stavkovnih zahtev.
Brez dogovora z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja bo upoštevaje vsebino
stavkovnih zahtev in medsebojna razmerja na sindikalni strani praktično nemogoče doseči
izpolnitev zakonskih pogojev za uveljavitev sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS), s katero se v plačne razrede uvrščajo orientacijska delovna mesta in
katere uveljavitev je ključna za vzdržna razmerja glede vrednotenja orientacijskih in ostalih
delovnih mest oziroma nazivov, ki se v plačne razrede uvrščajo praviloma s kolektivnimi
pogodbami posameznih dejavnosti javnega sektorja.
Zgoraj navedeno potrjuje tudi dejstvo, da Aneks št. 12 h KPJS, s katerim naj bi se odpravile
anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom, ni bil uveljavljen,
saj ga je podpisalo le 9 od skupaj 42-tih reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.
Domnevati je, da je eden od razlogov, da so sindikati zaveze iz Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki se nanašajo na odpravo anomalij
prekvalificirali v stavkovne zahteve, prav dejstvo, da v zvezi z dosedanjim selektivnim
pristopom po višjih uvrstitvah posameznih delovnih mest in nazivov iz naslova odprave
anomalij, na sindikalni strani ni bilo mogoče doseči večinskega soglasja.
Upoštevaje navedeno vlada določa dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih
zahtev sindikatov javnega sektorja, in sicer:
1. Za višje plače se nameni 1 odstotek mase sredstev za plače v javnem sektorju;
2. Morebitno dodatno povišanje plač od učinka iz 1. točke pa je dopustno zgolj pod pogojem,
da se ob upoštevanju makroekonomskega okvirja in dejstva, da se sporočajo varčevalni
ukrepi, ustvari dodaten finančni prostor iz naslova iz drugih ukrepov, ki jih vključujejo
dopolnjena izhodišča v 4. točki;
3. Umik dosedanjega predloga vladne strani, ki se nanaša na delovna mesta, primerljiva z
delovnimi mesti zdravnikov;
4. Morebitno dodatno povišanje plač iz 2. točke je v pogajalskem procesu s sindikati
dopustno dogovoriti pod naslednjimi pogoji:
a) katerikoli predlog vladne strani ne sme preseči finančnega učinka glede na

makroekonomski okvir, kot ga je že določila vlada na seji, dne 18.1.2018;
b) v okviru pogajalskega procesa se ne sme sprejemati nobenih dodatnih zavez za višanje
uvrstitev v plačne razrede celotnih poklicnih skupin;
c) v pogajalskem procesu je treba dogovoriti dinamiko realizacije višjih plač na način, ki bo
omogočal spoštovanje sprejetega makroekonomskega okvira;
d) v pogajalskem procesu se s sindikalno stranjo dogovorijo tudi drugi ukrepi, ki bodo
prispevali k ustvarjanju možnosti za uveljavitev spremenjenih uvrstitev, predvsem na
področju pridobitve pravice do izplačila višje plače iz naslova napredovanj in na področju
učinkovitosti javnega sektorja ter drugih ukrepov, ki vplivajo na skupni strošek dela v
javnem sektorju;
5. V okviru pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja naj se
nadaljujejo dogovarjanja o ureditvi medsebojnih razmerij med različnimi poklicnimi
skupinami s ciljem povečanja možnosti skupnega dogovora med reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja.
Vir: MJU
Vlada sprejela predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu
Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu in ga
posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.
Poglavitni cilj predloga zakona je prenos evropskih direktiv o varnosti in interoperabilnosti
železniškega prometa v slovenski pravni red. V skladu z direktivama bo nadzor nad prevozniki
in upravljavci železniškega prometa ob Inšpektoratu RS za infrastrukturo izvajala tudi Javna
agencija za železniški promet RS.
Najpomembnejše rešitve na področju varnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog
zakona, so določitev nalog in vlog udeležencev pri razvoju in izboljševanju varnosti, manj
nacionalnih varnostnih predpisov in nova ureditev enotnega varnostnega spričevala za
prevoznike, ki je pogoj za dostop na železniško infrastrukturo.
Najpomembnejše rešitve na področju interoperabilnosti železniškega prometa, ki jih določa
predlog zakona, pa so spremembe opredelitve železniškega sistema in podsistemov (vsi
podsistemi morajo imeti ustrezno dovoljenje za obratovanje) ter ureditev področja dajanja tirnih
vozil na trg, pri čemer se mora preveriti zlasti, da je tirno vozilo skladno s progo.
Vir: MzI
Vlada določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu
Vlada je na današnji seji določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in ga
posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.
Poglavitni cilj predloga sprememb zakona je prenos sprememb evropske direktive glede
odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške
infrastrukture. Ta direktiva je del 4. železniškega svežnja, njegov glavni cilj pa je odpraviti še
preostale ovire za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja s spodbuditvijo
konkurenčnosti železniškega prometa.
Ta direktiva določa skupna pravila o upravljanju prevoznikov in upravljavcev, financiranju
infrastrukture in zaračunavanju uporabnine, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in
storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Pri tem je ključnega
pomena, da se z namenom dokončne vzpostavitve enotnega evropskega železniškega
območja razširja načelo prostega dostopa na trge notranjega železniškega prometa in
spreminja upravljanje infrastrukture, da bi se zagotovil enak dostop do nje. S tem naj bi se
povečala tudi rast železniškega prometa.

Najpomembnejše rešitve, ki jih predlog sprememb zakona določa, so sprememba opredelitve
upravljavca, opredelitev dodatnih varoval za zagotovitev neodvisnosti upravljavca v vertikalno
integriranem podjetju, razširitev pravice do dostopa v notranjem potniškem prometu in
razširitev pristojnosti regulatornega organa.
Vir: MzI

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je Vladi RS predložil v obravnavo predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatki.
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o tajnih podatkih (v nadaljnjem besedilu: ZTP)
ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že dosedanja ureditev tega področja.
Poglaviten cilj predlagane novele ZTP je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično
varnost tajnih podatkov.
Sedanji ZTP praktično nima določb, ki bi urejale varovanje tajnih podatkov v komunikacijsko
informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo oziroma hranijo tajni podatki, in eksplicitno
opredeljevale naloge Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov na tem področju.
Predlagana dopolnitev ZTP zato zelo natančno določa sestavne dele sistema in potrebo po
izvedbi postopka varnostne odobritve sistemov, v katerih se obravnavajo oziroma hranijo tajni
podatki.
Na področju industrijske varnosti je največja novost podrobnejša ureditev preverjanja
lastniške strukture organizacije in tako imenovanih povezanih oseb, to je oseb, ki imajo v lasti
določen lastniški ali upravljavski delež organizacije, oziroma drugih oseb, ki nadzirajo ali bi
lahko izvajale neposreden ali posreden nadzor nad organizacijo oziroma bi lahko vplivale na
njeno dejavnost. Z določili, ki se nanašajo na obveznost pristojnih organov, da preverijo, ali
povezane osebe niso sodelovale oziroma ne sodelujejo z organizacijami ali skupinami, ki
ogrožajo vitalne interese RS ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih
članica je RS, se v zakonodajo vnaša jasnejša podlaga za varnostno preverjanje lastniške
strukture organizacije. Z zdaj veljavno ureditvijo namreč ni podrobno opredeljen obseg
potrebnega preverjanja tako imenovanega ozadja poslovanja organizacije, ki bi lahko bilo v
nasprotju z varnostnimi, političnimi ali gospodarskimi interesi RS. Izkazalo se je tudi, da veliko
organizacij, ki dostopajo do tajnih podatkov zaradi izvršitve naročil organa (naročnika), deluje
v prostorih naročnika. Zato se je vedno znova postavljalo vprašanje, zakaj naj bi organizacija,
ki zaradi narave tajnega naročila tajnih podatkov ne bo obravnavala v lastnih prostorih,
izpolnjevala fizične in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov. Zaradi zdaj veljavnih
zakonskih določil namreč mnoge organizacije vlagajo velika finančna sredstva v izgradnjo
oziroma vzpostavitev upravnih in varnostnih območij, čeprav jih za izvajanje konkretnih tajnih
naročil dejansko ne potrebujejo. S predlagano ureditvijo se zvišuje raven varnostnih
standardov na področju industrijske varnosti, ki bodo tako skladni z mednarodnimi varnostnimi
standardi in s tujo prakso na tem področju.
Tretji segment, pri katerem se je pokazala potreba po spremembah in dopolnitvah, je segment
osebne varnosti. Trenutno veljavni 3. člen ZTP določa osebe, ki lahko v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije dostopajo do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Krog
oseb, ki lahko do tajnih podatkov dostopajo brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
zaradi opravljanja svoje funkcije ali delovnih dolžnosti, je po slovenskih predpisih enormno
širok in precej odstopa od primerljivih ureditev v državah članicah EU in zveze Nato, kjer je
omejen na ključne nosilce oblasti. Glede na to, da zveza Nato in EU v svojih predpisih dostop
do tajnih podatkov Nata in EU dovoljujeta osebam z dostopom brez dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo, je bila RS ob inšpekciji Nata in EU v RS
vsakokrat opozorjena na preširok krog teh oseb. S predlagano spremembo bi bil dostop do
tujih tajnih podatkov brez opravljenega varnostnega preverjanja omogočen le državnim
funkcionarjem na najvišjih položajih. Predlog novega 3. člena je tako primerljiv z ureditvami, ki
jih imajo v drugih državah članicah zveze Nato in EU, in v popolnosti odpravlja vse zadržke, ki
sta jih ob inšpekcijskih pregledih navajali zveza Nato in EU.

Vir: UVTP
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike
Slovenije
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in
humanitarni pomoči Republike Slovenije (EVA 2017-1811-0014) in ga predložila Državnemu
zboru v sprejetje po rednem postopku.
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije
(ZMRSHP) je temeljni pravni akt, na podlagi katerega poteka izvajanje MRS in HP v
partnerskih državah – tj. v državah v razvoju. Veljavni ZMRSHP, ki je bil sprejet l. 2006, je
nastajal v obdobju, ko je Slovenija šele začela izvajati mednarodno razvojno sodelovanje; RS
je od takrat kot članica EU in od l. 2013 kot članica odbora OECD DAC pridobila nove izkušnje
in dobre prakse; potrebo po bolj temeljiti spremembi obstoječe zakonodaje, ki bo odpravila
pomanjkljivosti ter omogočala lažje in bolj učinkovito izvajanje mednarodne razvojne pomoči,
pa so pokazale tudi revizije (državnih organov, revizijskih družb, OECD).
Poglavitne novosti, ki jih prinaša predlog ZMRSHP, so:
–
uvaja pojem mednarodne humanitarne pomoči in ji določa lastne cilje;
–
uvaja okvirni program, ki omogoča prilagodljivo in pregledno načrtovanje sredstev za
večletno obdobje, ki je usklajeno na nacionalni ravni;
–
omogoča sodelovanje zasebnega sektorja, ki je lahko tudi pridobitno;
–
uvaja pravno podlago za sklepanje večletnih strateških partnerstev med proračunskimi
uporabniki, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, in
izbranimi partnerji;
–
omogoča sodelovanje z drugimi partnerji v partnerskih državah in ustvarja pravno
podlago za skupno in deljeno financiranje programov ali projektov z drugimi partnerji.
–
uvaja sistem ureditve sodelovanja z ustanovami (in zavodi), ki jih je ustanovila
Republika Slovenija;
–
prinaša možnost večstranskega sklepanja pogodb za izvajanje mednarodnega
razvojnega sodelovanja, tako pri pogodbah o financiranju kot pri sporazumih o
strateškem partnerstvu.
Uveljavitev predloga Zakona ne bo imelo nobenih finančnih posledic.
Vir: MZZ
Predlog Zakona o konzularni zaščiti
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o konzularni zaščiti in ga predložila Državnemu
zboru v obravnavo in sprejetje po rednem postopku.
Predlog zakon o konzularni zaščiti, ki je operativnega značaja, ureja nekatere omejitve
konzularnega poslovanja Konzularne službe MZZ ter diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije, ki jih trenutno veljavna zakonodaja (npr. Zakon o zunanjih
zadevah) ne naslavlja. Je rezultat več kot 25 let izkušenj na področju nudenja konzularne
zaščite uslužbencev MZZ in kot takšen poskuša čim širše nasloviti različnost življenjskih
situacij državljanov RS, ki se v tujini znajdejo v težavah in zaprosijo za konzularno pomoč.
Nadalje predlog v slovensko zakonodajo prenaša evropsko zakonodajo, ki predpisuje ukrepe
za usklajevanje in sodelovanje, ki so potrebni za lažje zagotavljanje konzularne pomoči na
evropski ravni ter ne nazadnje daje zadostno in ustreznejšo pravno podlago za zbiranje in
obdelovanje osebnih podatkov za zagotavljanje zaščite slovenskim državljanom v tujini.
Nudenje konzularna zaščite je ena izmed prioritet zunanje politike RS.
Pri pripravi predloga Zakona o konzularni zaščiti so pripravljavci na ministrstvu, pristojnem za
zunanje zadeve, sledili predvsem naslednjim ciljem: implementacija Direktive Sveta 2015/637

z dne 20. aprila 2015 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje
zagotavljanje konzularne zaščite državljanom Unije brez predstavništva v tretjih državah in o
razveljavitvi Sklepa 95/553/ES, ureditev možnosti in postopka založitve denarnih sredstev
državljanom Republike Slovenije v nujnem primeru, ustreznejša pravna podlaga za
pridobivanje, obdelavo in hrambo osebnih in drugih podatkov in celostna ureditev področja
konzularne zaščite v enem predpisu.
Načela predlaganega zakona so predvsem načelo skladnosti zakonodaje s predpisi EU,
načelo nudenja konzularne zaščite državljanom Republike Slovenije in načelo enakega
obravnavanja državljanov EU ter njihovih družinskih članov, ki potujejo skupaj z njimi, kot ena
izmed osnovnih pravic, ki izhajajo iz državljanstva EU.
Vir: MZZ
Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz
PRP 2014–2020 v letu 2018
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018.
Z Uredbo (sprememba uredbe DŽ) se uskladijo določbe, ki se uporabljajo za opredelitev
aktivnega kmeta, z zadnjo spremembo predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil. Poleg tega
se pri operaciji DŽ – prašiči podaljša rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev
programov dobrobiti živali s 26. 2. 2018 na 31. 3. 2018. S spremembo uredbe DŽ se uskladi
tudi status planin in skupnih pašnikov s spremembo Zakona o kmetijstvu. Ta določa ukinitev
KMG – planin in KMG – skupnih pašnikov kot vrste samostojnih kmetijskih gospodarstev.
Planine in skupni pašniki so po novem določeni kot zemljišča s posebnimi lastnostmi, ki so del
kmetijskega gospodarstva. Zaradi uskladitve s tretjo spremembo PRP 2014–2020, kjer je med
drugim spremenjena tudi operacija posebni traviščni habitati, ki vpliva tudi na ukrep dobrobit
živali, so v spremembi uredbe DŽ spremenjene evidence območij posebnih traviščnih
habitatov, kjer je paša datumsko omejena, in območij, kjer je paša prepovedana.
Vir: MKGP
Vlada sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja pridelave in predelave sadja
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja
pridelave in predelave sadja.
Sadje je tretji sektor, ki je uspešno vstopil v sektorsko promocijo po sektorju mleka in mesa, ki
sta vstopila leta 2016. Promocija poteka po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih
proizvodov na način, da za izvajanje promocije prispevajo sektorji, država pa promocijo le
delno sofinancira. V času od začetka promocije že beležimo dvig zaupanja potrošnikov v
slovenske lokalne proizvode, kar nam kažejo javno-mnenjske raziskave. Potrošniki so odlično
sprejeli znak Izbrana kakovost – Slovenija, ki je postal simbol in zagotovilo, da se pod njim
skriva hrana višje kakovosti, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.
Z Uredbo se določi plačevanje prispevka za zavezance iz sektorja sadja, ki so določeni v
Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. S sklepom sektorskega odbora za sadje
in na podlagi sklepa Sveta za promocijo se je pripravila sprememba Uredbe o določitvi višine
in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja pridelave in predelave sadja. Sprememba vključuje premik plačevanja
prispevka za eno leto. Začetek promocije za sektor sadja se premakne v leto 2018, prvo
plačilo s strani kmetijskih gospodarstev pa v leto 2019.

Višina prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva bo znašala 20 evrov na hektar
intenzivnega sadovnjaka za celotno leto. Prispevek od sadja za predelavo bo znašal 1.5 evra
na tono sadja. Program promocije sadja bo trajal 3 leta do konca leta 2020.
Sektor sadja se je odločil za premik začetka pobiranja prispevka zaradi naravnih nesreč, ki so
jih utrpeli v zadnjih dveh letih. Ne glede na določbe Uredbe se bo lahko začel pobirati
prispevek in izvajati promocija šele po objavi naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o
združljivosti sheme državne pomoči za promocijo.
Vir: MKGP
Vlada potrdila Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in
inšpekcij v letu 2017
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in
inšpekcij v letu 2017.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 8. 3. 2017 mora Ministrstvo za javno
upravo seznaniti Vlado Republike Slovenije s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in
prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017.
Inšpektorati in inšpekcije so večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete iz svoje
pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu 2017.
Inšpektorati in inšpekcije so večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete iz svoje
pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu 2017.
Ministrstva so s tem v zvezi ocenila njihovo delo, kot sledi v nadaljevanju:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
Glavni poudarki nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) pri izvedbi strateških
usmeritev in prioritet s svojega delovnega področja so bili tudi v sodelovanju z ministrstvom
(MDDSZEM) usmerjeni na področja, ki so dejansko najbolj izpostavljena z vidika ocene
tveganja (delovni čas ter odmori in počitki, prepoved dela na podlagi civilnih pogodb ob obstoju
elementov delovnega razmerja, zagotavljanje dela delavcev uporabniku, zaposlovanje in delo
tujcev, kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, ustreznost
prepoznavanja nevarnosti v delovnih procesih, zagotavljanje dostojnega delovnega okolja,...),
tako je bil IRSD tudi s svojimi ukrepi uspešen v več javno izpostavljenih primerih. Ministrstvo
podpira tudi aktivno sodelovanje inšpektorata pri opravljanju nadzorov z drugimi nadzornimi
organi, kar nedvomno povečuje uspešnost inšpekcijskega dela, in tudi siceršnje sodelovanje z
drugimi pristojnimi institucijami s področja dela inšpektorata.
Ministrstvo za finance:
Ministrstvo za finance je ocenilo, da je FURS v letu 2017 strateške usmeritve in prioritete
dosegel.
Proračunska inšpekcija je uspešno realizirala strateške usmeritve za leto 2017. V letnem
načrtu dela za leto 2017 je proračunska inšpekcija načrtovala izvedbo 32 inšpekcijskih
nadzorov, od tega 20 rednih in 12 na podlagi prijav in pobud. Izvedla je skupno 39
inšpekcijskih nadzorov, od tega 19 rednih, 20 na podlagi prijav in pobud. V letu 2017 je
proračunska inšpekcija prejela 70 prijav in drugih pisanj v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi.
V letu 2017 je obravnavala 63 prijav, 7 pa je bilo prenesenih v obravnavo v letu 2018.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je šele z novim Zakonom o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (začel veljati 19. 11. 2016), pridobil pristojnost izvajanja
inšpekcijskih nadzorov. Prve ugotovitve se skladajo s predvidevanji o stanju izvajanja
zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri zavezancih
na terenu. Številčnejša je bila izvedba skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi nadzornimi
organi. Tako je Urad izvedel nadzore skupaj z Banko Slovenije na področju menjalnic. Skupaj
s Finančno upravo Republike Slovenije je Urad izvedel tri nadzore pri igralnicah oziroma
igralnih salonih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
Poslanstvo Tržnega inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora in
zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotavljanja urejenosti trga in
zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti. Za leto 2017 so na podlagi
opravljene ocene tveganja področij načrtovali izvedbo prioritetnih nadzorov na 38 področjih.
Dejansko so nadzor opravili na 36 načrtovanih področjih, zaradi spremenjenih okoliščin na trgu
pa so opravili izredni nadzor še na 8 področjih. Skupaj so izvedli nadzor na 44 področjih (16 %
več od načrtovanega). Od načrtovanih nadzorov niso izvedli nadzora izpolnjevanja pogojev za
opravljanje pogrebnih dejavnosti, ker še niso bili sprejeti vsi podzakonski predpisi in nadzora
pri uvozu komposta in digestata, ker so na podlagi ocene stanja na trgu izvedli nadzor
električnih koles (EPAC). Skupaj z drugimi inšpekcijami so opravili nadzore na 6 področjih.
Urad za meroslovje je v letu 2017 izvedel 443 nadzornih pregledov nad merili v uporabi in
prometu. Izdanih je bilo 30 upravnih odločb, 10 plačilnih nalogov in 95 opozoril za ugotovljene
manjše neskladnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je uspešno izvedla naloge v skladu s
strateškimi usmeritvami in določenimi prioritetami.
Načrtovani inšpekcijski nadzori za leto 2017 so bili realizirani v povprečju v 90 %, z
odstopanjem od 70 do 135 %. Nadzori so bili učinkoviti, saj so bila odkrita tveganja v
postopkih nadzora obvladana oziroma znižana na sprejemljiv nivo. Dodatno so bili izvedeni vsi
ukrepi iz pristojnosti Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za obvladovanje
nepredvidljivih dogodkov na način, da ni prišlo do posledic za zdravje ljudi, živali ali okolja.
Kmetijska inšpekcija je v letu 2017 izvajala nadzor nad preprečevanjem zaraščanja in
degradacije kmetijski zemljišč kot ene od prioritet. Tako je po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
izdala 632 upravnih ureditvenih odločb, 229 sklepov o dovolitvi izvršbe in izvršbi ter 61 odločb
o prekrških. Slovenija je glede razpoložljivih njivskih površin na prebivalca s 851 m 2 na 25.
mestu med 28. državami članicami, zato bo potrebno še naprej izvajati sistematični nadzor
nenamenske rabe kmetijskih zemljišč, saj so zemljišča pomembna s stališča strateške
pridelave hrane. Drugi pomemben segment nadzora je v letu 2017 predstavljala pravilna raba
živinskih gnojil na občutljivih območjih kot so vodovarstvena območja in gnojenje v času
prepovedi. Zaradi neskladij je bilo na področju okoljskih vsebin izdanih 176 upravnih odločb.
Tretji pomemben segment nadzora predstavlja nadzor evidenc čebelnjakov, oljčnikov in drugih
trajnih nasadov ter ugotavljanje dejanskega porekla kmetijskih pridelkov in živil, ki glede
obsega proizvodnje in prihodkov določajo tudi zavezance za dohodnino po drugih predpisih in
predstavljajo nadzor finančne discipline. Na tem področju je kmetijska inšpekcija izdala 185
ureditvenih odločb.
Gozdarska inšpekcija je tudi v letu 2017 prioritetno nadzirala izvajanje varstvenih del v
gozdovih, da bi s svojimi ukrepi pospešila sanacijo žarišč podlubnikov, kršitelje pa za kršenje
zakonodaje tudi ustrezno kaznovala.
Ribiška inšpekcija: Zastavljeni cilji so bili izvedeni, razen v primeru nadzora gospodarskih
ribičev, ki zaradi zmanjšanega staleža rib niso izvajali ribolova v obsegu kot predhodno leto,
obenem so ribiški inšpektorji vse bolj obremenjeni, zaradi izvajanja evropskih nadzornih uredb.
Iz poročil posameznih inšpekcij izhaja, da so bile načrtovane inšpekcijske aktivnosti IRSKGLR
na področju izvedbe strateških ciljev v celoti realizirane.
Ministrstvo za kulturo:
Ministrstvo za kulturo je v zvezi z realizacijo Strateških usmeritev in prioritet Inšpektorata RS
za kulturo in medije ocenilo, da je Inšpektorat RS za kulturo in medije (IRSKM) skoraj v celoti
realiziral planirane naloge v letu 2017. Izredni inšpekcijski nadzori na osnovi ostalih prejetih
pobud in prijav so bili v izvedeni v večjem številu primerov na področjih nadzora nad kulturno
dediščino, javno rabo slovenščine, obveznim izvodom publikacij, volilno in referendumsko
kampanjo v medijih ter arhivi.
Ministrstvo za notranje zadeve:
Ministrstvo za notranje zadeve je ocenilo, da so bile vse strateške usmeritve in prioritete dela
Inšpektorata RS za notranje zadeve izvedene uspešno in skladno s postavljenimi cilji.

Ministrstvo za javno upravo:
Inšpektor, pristojen za nadzor po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
in Uredbah (EU) je v letu 2017 deloval v skladu s sprejetim načrtom dela in opredeljenimi
strateškimi usmeritvami in prioritetami.
Inšpektorat Republike Slovenije za javni sektor je izvedel vse v letu 2017 planirane naloge in
aktivnosti.
Pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS so uspešno v obsegu
in realnih rokih v letu 2017, z upoštevanjem plana dela za leto 2017, v celoti izvedle vse
planirane inšpekcijske nadzore na področjih, za katera je bilo ocenjeno na osnovi izkušenj iz
preteklosti, da obstaja večja verjetnost kršitve zakonov. Planirani in izvedeni inšpekcijski
nadzori so bili usmerjeni na področju zagotavljanja nevtralnosti interneta, konkurenčnega trga
e-komunikacij, varnosti in celovitosti omrežij elektronskih komunikacij, deležev evropskih
avdiovizualnih del in zakonite uporabe radiofrekvenčnega spektra.
Ministrstvo za obrambo:
Ministrstvo za obrambo je ocenilo, da sta oba inšpektorata, ki delujeta znotraj Ministrstva za
obrambo, to sta Inšpektorat RS za obrambo (IRSO) in Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) v letu 2017 opravila vse naloge in obveznosti v
skladu s strateškimi usmeritvami ter sprejetima letnima načrtoma dela za posamezni
inšpektorat. Naloge so bile opravljene kakovostno, strokovno in v načrtovanem obsegu.
Ministrstvo za infrastrukturo:
Ministrstvo za infrastrukturo je ocenilo, da so vse inšpekcijske službe v okviru tega resorja
(Inšpektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Pomorska inšpekcija in Javna
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije) izvedle vse strateške usmeritve za leto 2017.
Ministrstvo za okolje in prostor:
Ministrstvo za okolje in prostor je ocenilo, da so inšpekcije, ki delujejo v okviru navedenega
ministrstva, uspešno izvedle vse v letu 2017 planirane naloge in aktivnosti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
Inšpektorat RS za šolstvo in šport je na podlagi izvedenega plana letnega programa ob
upoštevanju ocene tveganja na delovnem področju tako na področju šolstva kot področju
športa z rednimi inšpekcijskimi nadzori prioritetno poskrbel za spremljanje zakonitosti
delovanja zavezancev na področju šolstva in športa. Na ta način je oblikovana realna ocene
stanja uresničevanja zakonitosti na posameznih področjih kot osnovo za ukrepanje ministrstva
na normativnem področju.
Ministrstvo za zdravje:
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je v letu 2017 pri izvajanju inšpekcijskega
nadzora na področjih iz njegovega delokroga uspešno sledil opredeljenim strateškim
usmeritvam in pri tem dosledno upošteval postavljene prioritete. Planirane redne oziroma
sistemske inšpekcijske nadzore je ZIRS opravil na vseh področjih delokroga razen na področju
zdravilstva, kjer je bila izvedba tovrstnih nadzorov pogojena s spremembo pravne ureditve, ki
pa je bila prestavljena na leto 2018. Prioritetne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud
in prijav, pri katerih je bila prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, je ZIRS
opravil v okviru predvidenega deleža vseh planiranih inšpekcijskih nadzorov. ZIRS je uspešno
realiziral tudi planirane skupne inšpekcijske nadzore.
Inšpekcija za kemikalije ima izdelano strategijo za določanje izbora zavezancev in prioritet
dela kot akcij vzorčenja in poostrenega nadzora že več let. Ministrstvo je ocenilo, da je
strateški plan in z njim določene prioritete dela v letu 2017 izpolnjen v celoti.
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Inšpekcija varstva pred sevanji je opravila
načrtovane periodične preglede, povezane z znanim tveganjem, ki sledi kompleksnosti
izvajanja dejavnosti in izkušnjami o preteklem delovanju, preglede, povezane z začetkom
oziroma prenehanjem uporabe vira sevanja in preglede objektov zaradi povišane koncentracije
radioaktivnega plina radona. Na podlagi prijav in pobud je bilo izvedenih 15 inšpekcijskih
pregledov.
Inšpekcija Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je v letu
2017 presegla postavljene cilje na področju izvedbe sistemskih inšpekcijskih nadzorov,
predvsem na račun povečanega števila nadzorov na področju izvedbe preverjanja

izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti iz področja pristojnosti v okviru pridobitev in
sprememb dovoljenj. Tudi število prioritetnih inšpekcijskih nadzorov na osnovi prejetih pobud
in prijav, katerih prednostna obravnava je upravičena z vidika javnega interesa, je preseglo
planske vrednosti za leto 2017. V letu 2017 ni bilo izvedenih skupnih inšpekcijskih nadzorov.
Vir: MJU
Vlada sprejela Mnenje k predlogu ZZVZZ – skrajšani postopek, ki ga je DZ predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom
Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin), in ga bo
poslala DZ.
DZ je skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin) 16. 1. 2018 v obravnavo
in sprejetje po skrajšanem postopku predložila predlog Zakona o spremembi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlagana novela zasleduje dva cilja, in
sicer razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen in omogočiti obrtnikom (samozaposlenim)
enakopraven položaj pri uživanju pravic (bolniške odsotnosti) iz zdravstvenega zavarovanja.
Predlog zakona uvaja spremembo začetka prejemanja nadomestila za bolezen oziroma
poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca od sedanjega 31. dne zadržanosti od dela za
posamezno odsotnost z dela.
Po mnenju predlagateljev se bo s skrajšanjem obdobja, ko delodajalec izplačuje nadomestilo
plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom, odpravil temeljni vzrok za mnoge težave slovenskih
obrtnikov in podjetnikov. Pojasnjujejo, da se v praksi večkrat zgodi, da si podjetnik, zaradi
zagotovitve eksistenčnega minimuma, sam skrajša bolniško in začne poslovati, čeprav še ni
zdrav, kar še posebej velja za tistega, ki nima zaposlenih.
Predlagatelji menijo, da zakon ne bo imel finančnih posledic na državni proračun. Finančne
posledice za zdravstveno blagajno se ocenjujejo na približno 50 milijonov eurov, če bi se
število zahtevkov za nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) na osnovi predlagane novele zvišalo za 10.000. Predlog zakona po navedbah
predlagateljev prinaša dolgoročne pozitivne posledice za gospodarstvo.
Predlog zakona naj bi tudi pozitivno vplival na področje uživanja socialnih pravic samostojnih
podjetnikov, ki ne bodo več prisiljeni v skrajševanje bolniškega staleža.
Naj na začetku pojasnimo, da je skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej
Tonin) 5. 9. 2017 DZ v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku predložila vsebinsko
enak predlog Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00702-109/2017/5 z dne 5. 10.
2017 v zvezi s predmetnim predlogom že sprejela mnenje.
Vlada je o predlagani spremembi začetka prejemanja nadomestila zaradi začasne
nezmožnosti za delo v breme ZZZS s sedanjega 31. dne na 16. dan ugotovila, da gre za
sistemsko vprašanje. S predlaganim ukrepom skrajševanja obdobja izplačevanja denarnega
nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca se posledično
zmanjšujejo pravice do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Krajše
obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, samozaposlene osebe ali družbenika
bi pomenila širitev te pravice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na
omejena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje bi to pomenilo, da bi se morale
bistveno krčiti zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
bodisi njihov obseg bodisi vrste (npr. opustitev uvedbe novih zdravstvenih storitev ali metod
zdravljenja, novih zdravil, novih medicinskih pripomočkov).

Poleg tega je treba poudariti, da je obveznost delodajalcev iz naslova plačila denarnega
nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo že sedaj omejena, saj se iz sredstev
obveznega zdravstvenega zavarovanja plačuje denarno nadomestilo tudi v primeru iz tretjega
in četrtega odstavka 137. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec tako
izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi
njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 delovnih dni za posamezno
odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu (tretji odstavek 137.
člena ZDR-1). Poleg tega, če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem
primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, izplača
delodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve dalje, nadomestilo plače v breme
zdravstvenega zavarovanja (četrti odstavek 137. člena ZDR-1).
Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da ne zasleduje zastavljenih ciljev. Prav
tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in doseženega
najširšega soglasja socialnih partnerjev. Ob tem dodajamo še, da je treba k tovrstnim
vprašanjem pristopiti sistematično in vprašanje preučiti z vidika posledic za gospodarstvo in
tudi z vidika socialne pravičnosti ter preveriti finančno vzdržnost predlagane spremembe.
Vir: MZ
Vlada o predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev iz davčnih oaz
Vlada je sprejela mnenje o predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz
posamezni davčnih oaz. Vlada pritrjuje državnemu svetu glede pomena boja proti neželenim
posledicam, ki so povezane z davčnimi oazami, vendar kljub namenu, ki ga predlog zakona
zasleduje vlada ocenjuje, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Vlada pojasnjuje, da v Sloveniji zakonske definicije za davčne oaze ne poznamo. Poljudno se
navaja, da gre pri njih za davčno ugodna in konkurenčnejša območja, ki so izven jurisdikcije
domače države. Ugodnejša davčna obravnava dohodkov, premoženja in transakcij sama po
sebi ni prepovedana, vendar to dejstvo po podatkih davčnega organa pomeni enega od
indikatorjev tveganja zavezanca za davek. Poudariti je treba, da odprtje računa v davčni oazi
in poslovanje z davčno oazo samo po sebi še ne pomenita prepovedanega ravnanja oziroma
kršitev predpisov. Nakazilo v davčno oazo ali poslovanje z davčno oazo je lahko povsem
legitimno, če so doseženi dohodki pravilno davčno obravnavani. Ali gre za kršitev davčnih
predpisov, je mogoče ugotoviti šele z izvedbo ustreznih postopkov.
Z davčnopravnega vidika mora imeti poslovni subjekt plačilni račun in prek njega poslovati
(sicer stori davčni prekršek), vendar ni obvezno, da je odprt pri banki ali drugi organizaciji, ki
opravlja plačilni promet v Sloveniji, saj davčna, statusnopravna ali registrska zakonodaja za
ustanovitev in poslovanje družbe ne predpisujejo obveznosti odprtja plačilnega računa v
Sloveniji. Poudariti je treba, da mora poslovni subjekt in fizična oseba, v primeru, če imata
odprt račun v tujini v skladu z zakonom o finančni upravi podatek o številki računa sporočiti
davčnemu organu. Kršitev te obveznosti je določena kot prekršek, za katerega je predpisana
globa.
Davčni organ lahko pridobi podatke o imetnikih računov, odprtih pri bankah v Sloveniji ali pri
drugih organizacijah za vodenje plačilnega prometa v Sloveniji in tudi podatke o poslovanju
prek njih. Ti podatki se lahko uporabijo pri opravljanju nalog finančne uprave, vendar so samo
indic, na podlagi katerega davčni organ samo sklepa, da je bilo nekaj protipravnega storjeno
ali opuščeno. Podatki, ki vzbujajo sum, so podlaga za finančno preiskavo ter začetek postopka
finančnega nadzora in znotraj njega razlog za uporabo pooblastil, ki jih ima na voljo finančna
uprava za izvajanje svoje temeljne naloge, to je pobiranja davkov. Težave v zvezi z
nedopustnim davčnim izogibanjem se pojavijo v primerih, če davčni organ ne razpolaga s
podatki o računih, odprtih v davčnih oazah in poslovanju prek njih, česar pa predlog zakona ne
rešuje.

Določitev obveznosti poslovanja samo prek računov v Sloveniji bi bila v nasprotju z
zakonodajo Evropske unije, ker bi omejevala svobodno izbiro ponudnikov plačilnih storitev.
Opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji je urejeno v zakonu o plačilnih storitvah in sistemih, ki
podrobneje ureja pogoje za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji ter pravice in obveznosti
uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev. Ne
predpisuje pa obveznosti, da subjekti poslujejo preko transakcijskega računa v Sloveniji.
Po predlagani ureditvi so naslovniki vračila in obdavčitve tudi tisti zavezanci, ki niso oziroma ne
bodo pridobili nobene davčne ugodnosti oziroma tisti, katerih nakazovanje denarnih sredstev
ni oziroma ne bo pomenilo nedopustnega davčnega izogibanja. K vračilu in obdavčitvi po
predlogu zakona zapadejo celo takšni primeri, ko osebe nakažejo sredstva za plačilo storitev
(na primer plačilo hotela) ali za nakup predmetov, kar ni v neskladju z nobenim pravnim
redom.
Nakazila denarnih sredstev v davčne oaze predlog zakona določa kot davčno osnovo. Predlog
zakona opredeljuje, da je davčna oaza država ali mednarodna organizacija, ki zagotavlja
sprejemanje in lokacijo denarnih sredstev, ki neposredno ali posredno niso obdavčena ali pa
so obdavčena po nižji stopnji, kot so istovrstni ali podobni davki v Sloveniji. Predlog zakona
tudi našteva davčne oaze za namen uporabe tega zakona, čeprav med njimi ne našteje
nobene mednarodne organizacije. Vlada izpostavlja, da mednarodna organizacija po
obstoječih opredelitvah ni davčna oaza.
Vlada dodaja, da so finančni ministri Evropske unije 5. decembra 2017 potrdili seznam
nesodelujočih jurisdikcij za davčne namene (EU seznam), na katerem je bilo sedemnajst
jurisdikcij. EU seznam je bil 26. januarja 2018 revidiran, tako da je na njem ostalo devet
jurisdikcij. Za vsako od njih je tudi navedeno, katerih kriterijev ne izpolnjuje oziroma zaradi
neizpolnjevanja katerih kriterijev je bila uvrščena na EU seznam. Za oceno in posledično
uvrstitev na seznam so bili odločilni vnaprej dogovorjeni kriteriji, ki sodijo na področje dobrega
davčnega upravljanja (davčna transparentnost, pravično obdavčevanje, implementacija anti –
BEPS ukrepov). Nekateri od teh kriterijev so bolj tehnični, eni bolj vsebinski. Predlog zakona
se do tega seznama ne opredeljuje niti ne obrazloži, zakaj je določeno državo opredelil za
davčno oazo.
Predlog zakona ne določa, kakšno je razmerje do določb veljavnih predpisov, ki že urejajo
davčno obravnavo prenosa dohodkov iz ali v davčno ugodnejše jurisdikcije oziroma do
veljavnih ukrepov, ki preprečujejo odlivanje neobdavčenih dobičkov iz Slovenije, s katerimi se
preprečuje davčno izogibanje. V zvezi s tem vlada izpostavlja zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb, ki to področje ureja. Na njegovi podlagi je prenos dohodkov v ali iz t.i. davčno
ugodnejših jurisdikcij že obdavčljiv oziroma je zanje že določena posebna obravnava. Gre za
ukrepe, ki so vezani na t.i. črni seznam, na katerega so uvrščene države, v katerih je splošna
oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %. Med
veljavnimi predpisi, na podlagi katerih se lahko obdavčijo davčna izogibanja, vlada izpostavlja
tudi nekatere druge zakonske določbe, ki to področje prav tako že urejajo.
Na podlagi vseh teh predpisov Finančna uprava RS glede odlivanja sredstev v davčne oaze
vodi dva projekta nadzora: davčne oaze in ciljno usmerjeni nadzori prijave premoženja. Učinki
nakazil denarja v davčne oaze se izkazujejo tudi v nadzorih, ki se izvajajo v okviru projekta
prijave premoženja, pri katerih gre za nadzor nad nepojasnjenimi dohodki fizičnih oseb
oziroma potrošnjo fizičnih oseb, ki presega prijavljene dohodke. Finančna uprava ugotavlja, da
so pogosto osebe, pri katerih se opravlja nadzor nenapovedanih dohodkov, povezane z
družbami s sedežem v davčno ugodnejših območjih.
Na mednarodni ravni so bili že sprejeti ali pa so v postopku sprejemanja ukrepi, ki preprečujejo
negativne posledice odlivov v davčne oaze. Boj proti neželenim posledicam, povezanimi z
davčnimi oazami, je mogoč zgolj v sodelovanju med čim širšim krogom držav, saj je
posamezna država na tem področju precej nemočna. V boju proti davčnim goljufijam in
neizpolnjevanju davčnih obveznosti je ključnega pomena sodelovanje med državami, pri
čemer se kot pomembno orodje držav za krepitev pravilne izpolnitve davčnih obveznosti kaže
avtomatična izmenjava informacij s področja obdavčevanja. Slovenija si izmenjuje dobre
prakse drugih držav v boju proti davčnemu utajevanju in izogibanju plačevanja davkov,

predvsem v okviru sodelovanja v mednarodnih organizacijah (na primer OECD), na ravni EU
kot tudi v okviru drugih forumov.
Slovenija s svojimi nadzornimi ukrepi dosega dobre rezultate tudi na področju preprečevanja
pranja denarja, saj jo po mednarodnih analizah štejejo za eno od držav, kjer je tveganje za
pranje denarja med najnižjimi. Poleg tega je pomembna tudi transparentnost v zvezi z nakazili
v območja, za katera obstaja večja verjetnost za pranje denarja ali za financiranje terorizma.
Novi zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma uvaja register dejanskih
lastnikov, ki bo dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur
poslovnih subjektov in preprečevanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in
financiranje terorizma.
Vse aktivnosti kažejo, da je boj proti davčnim goljufijam in utajam določen kot prioriteta, ter da
Slovenija tako na nacionalni kot na mednarodni ravni aktivno sodeluje pri sprejemanju
zaščitnih ukrepov na področju obdavčevanja v zvezi s prenašanjem oziroma prikrivanjem
finančnega premoženja v davčne oaze.
Kljub nespornosti namena, ki ga predlog zakona zasleduje, ob upoštevanju navedenih vidikov
in izhodišč, vlada zaključuje, da je predlagan način pravnega reguliranja napačen in ga zato ne
podpira.
Vir: MF

Vlada sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, ki
ga je v proceduro vložila poslanska skupina NSi
Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin) je 16. januarja 2018
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejetje po skrajšanem
postopku Predlog zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih. Predlagana novela
zasleduje dva cilja, in sicer razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen in omogočiti
obrtnikom (samozaposlenim) enakopraven položaj pri uživanju pravic (bolniške odsotnosti) iz
zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen
oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni za
posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu na 15 dni
za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 60 delovnih dni v koledarskem letu.
Po mnenju predlagateljev se bo s skrajšanjem obdobja, ko delodajalec izplačuje nadomestilo
plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom, odpravil temeljni vzrok za mnoge težave slovenskih
obrtnikov in podjetnikov. Pojasnjujejo, da se v praksi večkrat zgodi, da si podjetnik, zaradi
zagotovitve eksistenčnega minimuma, sam skrajša bolniško in začne poslovati, čeprav še ni
zdrav, kar še posebej velja za tistega, ki nima zaposlenih.
Vlada v zvezi s predlaganimi spremembami zakona pojasnjuje, da primere nadomestila plače
v času delavčeve nezmožnosti za delo oziroma med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni ali poškodbe ureja tretji odstavek 137. člena ZDR-1. V primeru bolniške odsotnosti
zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom ima delavec pravico do nadomestila, ki ga
prvih 30 dni izplačuje delodajalec iz lastnih sredstev, po tem času pa gre nadomestilo v breme
zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da ga še naprej izplačuje delodajalec, vendar
izplačana sredstva nadomestila refundira od ZZZS. Če gre za dve ali več zaporednih
odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 delovnih dni,
pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset
delovnih dni, izplača delodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve dalje, nadomestilo
plače v breme zdravstvenega zavarovanja. Zakon omejuje čas izplačevanja nadomestila na
letni ravni, in sicer tako, da nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom, lahko v koledarskem letu bremeni delodajalca največ
120 delovnih dni.
V primeru, ko je odsotnost oziroma zdravstvena nezmožnost posledica poklicne bolezni ali

poškodbe pri delu, pa delodajalec nadomestilo plače za prvih 30 dni za vsako posamezno
odsotnost z dela izplačuje iz svojih sredstev (brez refundacije). V času daljše odsotnosti z dela
izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.
Vlada še posebej izpostavlja, da ZDR-1 ureja delovna razmerja, kjer gre za razmerje med
delavcem in delodajalcem na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter posledično
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v času trajanja delovnega razmerja, zato se s
predlogom spremembe navedenega predpisa dosega drugačno ciljno skupino, kot jo
izpostavlja predlagatelj. Predlagatelj namreč s predlogom zasleduje cilj spremembe sistema
nadomestila za obrtnike (samozaposlene), ki niso delavci v smislu delovnopravne zakonodaje
in želi pozitivno vplivati na področje uživanja socialnih pravic samostojnih podjetnikov, ki ne
bodi več prisiljeni v skrajševanje bolniškega staleža. Nadomestilo plače oziroma plačila v
drugem razmerju bi bilo treba urediti v okviru drugega predpisa in ne v ZDR-1, ki sistemsko
ureja delovna razmerja.
Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da je potrebno k tovrstnim vprašanjem,
kot je sprememba obdobja posameznega zavezanca za plačilo nadomestila plače v času
nezmožnosti za delo, pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti tako z vidika posledic za
gospodarstvo, kot tudi z vidika socialne pravičnosti ter seveda natančno preučiti finančno
vzdržnost predlagane spremembe. Prav tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega
socialnega dialoga in doseženega najširšega soglasja socialnih partnerjev. Predvsem pa je
ključno tudi, da predlagane spremembe sledijo zastavljenim ciljem in se materijo uredi v okviru
ustreznih predpisov.
Vir: MDDSZ
Vlada podpira spremembe Zakona o enakih možnostih žensk in moških
Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih
možnostih žensk in moških. Vlada predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
enakih možnostih žensk in moških, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila
skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) podpira in meni, da je primeren
za nadaljnjo obravnavo.
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o enakih možnostih žensk in moških prenašajo
v pravni sistem določitve minimalnega deleža vsakega od spolov iz podzakonskega predpisa
na raven materije zakona in sicer zgolj del veljavne Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela
uravnotežene zastopanosti spolov glede imenovanja predstavnic in predstavnikov Vlade RS v
javnih podjetjih ter v drugih osebah javnega prava. Namen tega je, da se že z zakonskimi
ukrepi zagotovijo večje možnosti za enakomerno zastopanost žensk in moških pri upravljanju
teh subjektov. Ker so samoupravne lokalne skupnosti ustanoviteljice večjega števila javnih
podjetij in drugih oseb javnega prava kot država oziroma v njenem imenu vlada, je namen
predloga tudi povečanje deleža predstavnic in predstavnikov manj zastopanega spola v
organih upravljanja in nadzora v javnih podjetjih in osebah javnega prava, katerih
ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti.
Enakost žensk in moških je temeljno načelo demokratičnih družb, v katerih so ženske in moški
enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj ter
enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo
k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Uravnotežena
zastopanost in udeležba žensk in moških v procesih odločanja je načelo vključujoče
demokracije in predpogoj, brez katerega ni mogoče doseči dejanske enakosti spolov.
Neizkoriščen izobrazbeni in delovni potencial žensk je pomemben vir gospodarske in družbene
rasti in razvoja, zato je polna zastopanost in udeležba žensk pri odločanju ključnega pomena.
Dodajamo, da je 40-odstotna zastopanost žensk in moških na posameznem področju
družbenega življenja razumen cilj, ki je opredeljen v številnih dokumentih Evropske unije v
zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov na mestih odločanja.

V skladu s slovensko zakonodajo je spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti žensk in
moških predvsem naloga vlade in ministrstev, ki v okviru svojih pristojnosti na svojih delovnih
področjih z ustreznimi splošnimi in posebnimi ukrepi, uresničujejo enakost žensk in moških.
Republika Slovenija na tem področju sledi praksi tistih držav, ki specifične določbe s področja
enakosti žensk in moških vnašajo v področno zakonodajo, osnovni zakon o enakosti žensk in
moških pa vsebuje opredelitve pojmov in splošne določbe, ki se nanašajo na naloge vlade,
ministrstev itd.
Ker mora država s svojim ravnanjem ustvarjati pogoje za dejansko in ne le pravno enakost
žensk in moških, Vlada Republike Slovenije podpira namen in cilje predlagane zakonske
spremembe; izkušnje držav, ki so že sprejele tovrstno zakonodajo namreč kažejo, da se stanje
na področju zastopanosti spolov spremeni samo ob uvedbi zakonske obveze. Pomemben
akter na področju doseganja dejanske enakosti žensk in moških so samoupravne lokalne
skupnosti, ki v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi urejajo številna z vidika enakosti
žensk in moških pomembna področja življenja lokalnega prebivalstva.
Vir: MDDSZ
Vlada seznanjena s poročilom o učinkih izvedenih ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Vlada se je danes seznanila s polletnim poročilom ministrstva za finance o učinkih izvedenih
ukrepov za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2017.
Izboljšanje kreditnega portfelja se nadaljuje tudi v letu 2017. V desetih mesecih lanskega leta
se je delež terjatev v zamudi nad 90 dni znižal s 5,4 % na 4,6 % oziroma nedonosne
izpostavljenosti (NPE), usklajene z ureditvijo Evropskega bančnega organa (EBA), z 8,5 % na
6,9 %.
Tveganja v bančnem sistemu se v drugi polovici leta 2017 niso pomembneje spremenila glede
na prvo polletje. Vse tri banke – Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor in
Abanka – dosegajo kapitalske zahteve, ki jih je v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja
in vrednotenja določil pristojni nadzornik.
Donosnosti obveznic držav evrskega območja so se v drugi polovici leta 2017 v večini držav
območja evra naprej zniževala. Pribitki obveznic Slovenije glede na nemške državne
obveznice so v drugi polovici leta 2017 večino obdobja beležili trend padanja, ki je bil izrazitejši
na daljših ročnostih.
V prvih treh četrtletjih leta 2017 se je Slovenija utrdila med najhitreje rastočimi gospodarstvi v
evrskem območju. Gospodarska rast je v tem obdobju dosegla 4,7 odstotka. Povečal se je
prispevek neto menjave s tujino zaradi pospeška v rasti izvoza ob postopoma šibkejši rasti
zasebne potrošnje in investicij.
Ministrstvo za finance v skladu z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank in uredbe
o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank spremlja učinke izvedenih ukrepov in pripravi
polletno poročilo vladi.
Vir: MF

Soglasje za prispevek AAC, MEDAC in MAC za leto 2018
Vlada je dala soglasje za prispevek Svetovalnemu svetu za ribogojstvo (AAC), Svetovalnemu
svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2018 v
skupni višini 14.000,00 eurov.
V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki
se Svetovalni sveti ustanovijo za vsako geografsko območje ali področja pristojnosti iz Priloge
III k navedeni uredbi, med drugim za akvakulturo oziroma ribogojstvo, Sredozemsko morje, kot

tudi trge v povezavi z ribištvom. V Svetovalnih svetih so zastopani deležniki na področju
ribiškega sektorja; Svetovalni sveti imajo posvetovalno vlogo ter Komisiji in državam članicam
omogočajo neposreden stik ter izmenjavo mnenj z deležniki na področju ribiškega sektorja.
Svetovalni sveti lahko kot organi, katerih cilj je splošni evropski interes, zaprosijo za prispevek
k svojemu delovanju. Vsak svetovalni svet Komisiji in zadevnim državam članicam letno pošlje
svoj proračun in poročilo o dejavnostih. V interesu RS je, da slovenski predstavniki sodelujejo
v AAC, MEDAC in MAC, še posebej z vidika obveznosti, ki izhajajo iz skupne ribiške politike.
Vir: MKGP

Soglasje vlade za prispevek FAO regionalni projekt AdriaMed za leto 2018
Vlada je dala soglasje za prispevek FAO regionalni projekt AdriaMed v letu 2018 v višini
10.000,00 evrov. Sredstva za realizacijo prispevka zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano s proračunske postavke 255310 Varstvo naravnih virov.
Znanstveno sodelovanje za podporo trajnostnemu ribištvu v Jadranskem morju (projekt
AdriaMed) je regionalen projekt v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO), ki ga v financirajo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, hrano in gozdarsko
politiko v Italijanski republiki, Evropska komisija in ministrstvo pristojno za kmetijstvo v
Republiki Hrvaški. Projekt AdriaMed promovira znanstveno sodelovanje in izmenjavo med
jadranskimi državami (Albanijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Italijo, Hrvaško in Slovenijo)
s ciljem izboljšanja upravljanja ribiških aktivnosti. Projekt AdriaMed (v okrnjeni sestavi) sicer
deluje nepretrgoma že od leta 1999.
Glavni namen projekta AdriaMed je prispevati k boljšemu, z vidika obsega in kvalitete
podatkov, znanju o Jadranskem morju, povezanem z ribiškimi viri.
Ob Jadranskem morju so tri države že članice EU, ki morajo spoštovati evropski pravni red in
so s pristopnimi pogodbami k EU del svojih nacionalnih pristojnosti, ki se nanašajo na
ohranjanje in upravljanje z morskimi vodnimi organizmi prenesle na EU, kar se odraža v
skupni ribiški politiki, vključno z zbiranjem podatkov, upravljanjem z ribolovnimi viri in
nadzorom nad ribiškimi dejavnostmi. Tri države, ki so prav tako članice projekta AdriaMed pa
še niso članice EU upravljajo z ribjimi staleži zgolj v skladu z nacionalnimi politikami. Zato je za
te države, in glede na dejstvo, da upravljajo z istimi Jadranskimi staleži kot države članice EU,
prav tako za države EU ključno, da države nečlanice EU zbirajo in sporočajo podatke o
staležih na enak način, z enakimi metodologijami, da so podatki lahko primerljivi in s tem
uporabni na nivoju celotnega Jadranskega morja. Pomoč pri pridobivanju in poročanju teh
podatkov v državah nečlanicah EU, je torej izrednega pomena za kvaliteto podatkov in s tem
ocenami staležev rib, na katerih temeljijo upravljavske odločitve.
RS ne le sodeluje v projektu AdriaMed, temveč je izrednega pomena tudi njena aktivna vloga v
smislu usmerjanja nalog in določanja prioritet dela projekta AdriaMed, kar lahko doseže le
preko finančnega prispevka omenjenemu projektu. Višina slovenske donacije je sicer nizka, a
je z vidika vpliva na sprejemanje odločitev v Jadranskem morju bistvenega pomena. Projekt
AdriaMed namreč usmerja koordinacijsko telo, ki se sestaja na letnih sestankih in je sestavljen
iz predstavnikov iz ministrstev vseh držav članic projekta AdriaMed. RS bo tako v letu 2018
podprla delovanje projekta AdriaMed s prispevkom v višini 10.000,00 evrov.
Vir: MKGP
Poročilo o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno
gospodarstvo za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno
gospodarstvo.

Medresorska delovna skupina državnih sekretarjev, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki jo
vodi državni sekretar Tadej Slapnik iz Kabineta predsednika Vlade RS, se je v času od
zadnjega poročila od delu skupine sestala na štirih sejah. Prav tako je Partnerstvo izvedlo 7
regionalnih posvetov ter številne druge aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni. V poročilu
je predvsem poudarek na izvedenih aktivnostih v obdobju od 29. 3. do 29. 12. 2017.
Vzpostavitev Partnerstva za zeleno gospodarstvo je eden izmed ključnih ukrepov Okvirnega
programa za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG). V zagonskem obdobju je skupino vodil
MOP, junija 2016 pa je bilo vodenje preneseno na kabinet predsednika vlade, z namenom da
bi lažje podprli medresorsko koordinacijo. Medresorska delovna skupina skrbi za kontinuiteto
izvajanja prehoda, spremlja in usmerja proces dela ter predstavlja steber sodelovanja z vsemi
deležniki tako, da vodi usmerjen in transparenten dialog in jih vključuje v proces skupnega
reševanja izzivov in oblikovanja rešitev za doseganje ciljev.
Usmeritev Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo sledi koalicijski pogodbi
vlade in strateškim dokumentom EU ter hkrati odgovarja na globalne izzive, kot so rast
prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa,
s katerim bo Slovenija postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bodo ljudje dobro živeli
in razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje.
Partnerstvo je pobudnik priprave Kažipota in vzpostavitve Slovenije kot stičišča za krožno
gospodarstvo v okviru Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) v regiji. Proces priprave
Kažipota se je pričel septembra 2017, ko ga je v okviru sejma MOS v Celju najavil tudi
predsednik vlade dr. Miro Cerar. Kažipot upošteva tri ključne vidike krožnega prehoda: ob
sistemskem upošteva še vidik poslovne transformacije, ali spreminjanja poslovnih modelov, in
kulturni vidik, ki se odraža v spremembi vrednot ter vrednostnega utemeljevanja in upravljanja
medsebojnih odnosov med gospodarskimi subjekti in ljudmi nasploh.
Slovenija se je s tem pridružila evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo
umeščajo med strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje
nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem
kakovosti bivanja. Proces poteka v tesnem sodelovanju Partnerstva za zeleno gospodarstvo,
MOP in projektne skupine, ob upoštevanju Vizije Slovenije 2050, osnutka Strategije razvoja
Slovenije 2030 in drugih že razpoložljivih dokumentov. Proces vodi Partnerstvo za zeleno
gospodarstvo, vanj pa je vključen konzorcij izvajalcev: Circular Change (vodja projekta), dr.
Janez Potočnik, Inštitut »Jožef Stefan«, Inštitut Wcycle in drugi.
Vir: MOP

Sprememba Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon
na reki Ljubljanici.
Plovba s plovili na motorni pogon je v obstoječi Uredbi o uporabi plovil na motorni pogon na
reki Ljubljanici dovoljena na odseku reke Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni vasi do
zapornice na Ambroževem trgu ter po Gruberjevem prekopu. Koordinate so zapisane še v stari
obliki, po novem se koordinate zapisuje brez števila 5. Vse koordinate so zapisane v GK
koordinatnem sistemu.
Ljubljanica je zajezena s pomočjo zapornic na Ambroževem trgu in Gruberjevem prekopu.
Zapornice na Ljubljanici ne omogočajo premagovanje višinskih razlik za plovila.
Zaradi napak pri določitvi mej plovbnega območja, se je spremenilo besedilo uredbe. Dodalo
se je določilo minimalnega nabora potrebnih atributov za podatkovni sloj, ki določa plovbno
območje v digitalni obliki.
Vir: MOP

Vlada se je seznanila z obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa
v letih 2017 in 2018
Vlada se je na današnji seji seznanila z obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega
prometa v letih 2017 in 2018, s stanjem varnosti cestnega prometa, sistemskimi rešitvami za
izboljšanje varnosti ter potrebami za učinkovito izvajanje inšpekcijskega in policijskega
nadzora za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018.
V načrtu je zapisano, da bo potrebno v RS izvesti sistemske ukrepe, da bomo lahko sledili
ciljem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022.
Evropski akcijski program varnosti v cestnem prometu iz leta 2010 je namreč postavil jasen cilj
– zmanjšati število umrlih in hudo telesno poškodovanih oseb do konca leta 2020 za polovico.
Med sistemskimi ukrepi, ki jih bo potrebno izvesti, so ureditev kadrovske podhranjenosti
Inšpektorata RS za infrastrukturo in Policije za učinkovito izvajanje inšpekcijskega in
policijskega nadzora, ureditev izvajanja nadzora na avtocestnem omrežju (t. i. vzpostavitev
avtocestne policije), vzpostavitev najmanj štirih infrastrukturnih nadzornih točk za potrebe
opravljanja nadzora na avtocestnem omrežju in vzpostavitev sistemskega vira financiranja
varnosti cestnega prometa v višini 1 % iz zavarovalne premije iz obveznega zavarovanja
avtomobilske odgovornosti.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zniževanjem
brezposelnosti
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje, poslancu pojasnjuje, da so podatki o številu novo
prijavljenih oseb pri zavodu, število zaposlitev ter število odjav iz drugih razlogov so javno
dostopni na spletni strani zavoda:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/prijavljeni_odjavljeni
Podatke o plačah in stroških dela na mesečni in letni ravni zagotavlja Statistični urad RS ter so
dostopni tudi na spletni strani Statističnega urada RS oz. portalu SI-STAT:
http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15/74.
Vlada pojasnjuje, da v primeru vključitve brezposelne osebe v programe aktivne politike
zaposlovanja zavod spremlja dva ključna kazalnika, in sicer izhod v zaposlitev (npr. iz
programov usposabljanja in izobraževanja) in ohranitev zaposlitve po izteku subvencionirane
zaposlitve (po 6 in 12 mesecih).
Dejstvo je, da se zbira veliko podatkov v zvezi z brezposelnimi (odlivi, prilivi itd.). O rezultatih
doseganja kazalnikov, ki so dostopni na spletnih povezavah pa je več napisanega v Letnih
poročilih o izvajanju ukrepov na trgu dela (poglavje: Opravljena vrednotenja), ki so dostopna
na spletni strani ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/letn
o_porocilo_o_izvajanju_ukrepov_drzave_na_trgu_dela/
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s socialnimi
prejemki
V Sloveniji, tako kot v večini držav OECD, je glavni del pasti neaktivnosti izguba denarne
socialne pomoči. V primeru družine z dvema odraslima (1 zaposlen) in 2 otrokoma se pri
prehodu na zaposlitev pri 67 % povprečne plače izgubi 79 % povečanega zaslužka (53 %
zaradi izgube denarne socialne pomoči in 22 % zaradi plačila prispevkov za socialno varnost).
Pri prehodu na zaposlitev, ki zagotavlja večjo plačo, se past neaktivnosti zniža (če gre za
zaposlitev s povprečno plačo).

Ugotavlja se, da za določene tipe družin (par z enim hraniteljem in dvema otrokoma ter za
samsko osebo z dvema otrokoma) ostaja precejšnje tveganje, da ostanejo ujeti v pasti
neaktivnosti in dolgotrajno odvisni od socialnih prejemkov. Upoštevati je treba načelo, da naj bi
denarna socialna pomoč sicer zadostovala za kritje najnujnejših minimalnih življenjskih
stroškov, a naj hkrati ne bi destimulirala dela. Na primer, za starše samohranilce in poročene
pare z enim zaposlenim z dvema otrokoma se 80 % povečanega zaslužka izgubi, ko se
premikajo od neaktivnosti do zaposlitve pri minimalni plači zaradi davkov in zmanjšane
denarne socialne pomoči. Past neaktivnosti je zelo visoka tudi za poročene pare z enim
zaposlenim in dvema otrokoma pri 67 % povprečne plače. Pri iskanju zaposlitve pri povprečni
plači past neaktivnosti upada, vendar ostaja še vedno pomembna, saj se giblje med 40 in 60
%.
V zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka kot dohodek pri uveljavljanju pravice do denarne
socialne pomoči velja omeniti, da se le-ta trenutno upošteva le v višini zmanjšani za dodatek
za enostarševsko družino in za dodatek za otroka, ki ni vključen v vrtec ter za 20 % višine
otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda oziroma za 22,86 EUR
oziroma se kot dohodek upošteva le socialni del otroškega dodatka, ne pa tudi razvojni in
izobraževalni del.
Potrebo po temeljitih analizah pred spremembo upoštevanja otroškega dodatka izpostavlja tudi
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, ki v svojih analizah predlaga, da se otroški
dodatek sicer ne bi štel kot dohodek, vendar pa pri tem opozarja, da bo je potrebno k tej
spremembi potrebno pristopiti sistemsko oziroma da morata biti način spremembe vrstnega
reda uveljavljanja pravic ter nova določitev razmejitve med razvojnim in socialnim delom
otroškega dodatka utemeljena na natančnih izračunih, izvedenih na podlagi upoštevanja
različnih vidikov, na katere bi predlagana novost vplivala.
Glede na navedeno bo Vlada Republike Slovenij po vzpostavitvi mikrosimulacijskega modela
proučila možnost spremembe vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in pripravila
ustrezne zakonske rešitve.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
brezposelnostjo med mladimi med januarjem 2014 in oktobrom 2017
Brezposelnost mladih postopno upada že od leta 2013: decembra 2017 jih je bilo pri zavodu
registriranih skoraj 48 % manj (16.968) kot konec leta 2013 (32.523), ko beležimo najvišje
število registrirano brezposelnih mladih. Stopnja registrirane brezposelnosti mladih (15-24 let)
se je v istem obdobju znižala - novembra 2017 (16,1 % - zadnji razpoložljiv podatek) je bila
za 17,7 odstotnih točk nižja, kot je bila decembra 2013 (33,8 %). Stopnja registrirane
brezposelnosti mladih, starih med 25-29 let se je v istem obdobju znižala iz 19,9 % na 10,5 %
(za 9,4 odst.t.).
Znižanje števila brezposelnih mladih in stopnje registrirane brezposelnih mladih je, ob
hkratnem izboljšanju stanja v gospodarstvu, vsekakor tudi rezultat uspešnega izvajanja
Jamstva za mlade in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Vlada RS je sprejela tudi
Izvedbeni načrt Jamstva za mlade, ki se izvaja že od leta 2014 dalje in katerega namen je
podpora hitremu prehodu mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Slovenija je ena izmed redkih
držav članic, ki je jamstvo za mlade razširila na starostno skupino do 29 let.
Evidenca zavoda in uradna državna statistika (SURS) obe potrjujeta, pozitivni trend na trgu
dela: nižanje števila brezposelnih ob hkratnem povečanju števila delovno aktivnih je zanesljiv
pokazatelj, da se razmere izboljšujejo in da se povečujejo zaposlitvene možnosti. To velja tudi
za mlade.
Za učinkovit izid na področju zaposlovanja je predvsem potrebna rast gospodarstva in s tem
odpiranje novih delovnih mest. Z aktivno politiko zaposlovanja izvajamo korekcijo trga dela,

tako da z različnimi ukrepi izenačujemo zaposlitvene možnosti tistim, ki so na trgu dela v
slabšem položaju (so iz različnih razlogov manj zaposljivi). V posebno ciljno skupino, kateri
nudimo posebno pomoč na trgu dela, so tudi mladi, predvsem iskalci prve zaposlitve in
dolgotrajno brezposelni mladi, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram ne bodo
konkurenčni na trgu dela.
Področje zaposlovanja mladih je še vedno in bo ostalo tudi v prihodnje v ospredju delovanja
ministrstva, pristojnega za delo.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s
sistemom vrednotnic
Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je bil sprejet konec aprila 2014,
uporabljati pa se je začel 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega
dopolnilnega dela (ODD). Od uveljavitve zakona do 29. 1. 2018 je bilo pri Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve prijavljenih že 7.084 izvajalcev, do uveljavitve
novega sistema pa je bilo aktivnih izvajalcev ODD manj kot 3.000.
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Za nadzor in odkrivanje prekrškov na področju dela na črno, ki ga izvajajo posamezniki, ter za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku je pristojna Finančna uprava Republike
Slovenije.
Vir: MDDSZ
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi z naročanjem pohištva kot tudi vse lesne
galanterije za potrebe ožjega in širšega sektorja države
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naročanjem
pohištva kot tudi vse lesne galanterije za potrebe ožjega in širšega sektorja države in ga pošlje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada se zaveda okoljske problematike, zato si tudi v okviru zakonodaje, ki ureja javno
naročanje, prizadeva slediti razvojnim trendom s stalnim izboljševanjem sistema javnega
naročanja in pri tem zasleduje cilj, da so predmet javnih naročil v največji možni meri proizvodi,
ki so okoljsko čim bolj sprejemljivi.
S 1.1.2018 je pričela veljati nova Uredba o Zelenem javnem naročanju, ki določa:
da mora delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znašati najmanj 70% prostornine uporabljenih
materialov. Na spletni strani Ministrstva za javno upravo oz. Direktorata za javno naročanje so
objavljeni primeri okoljskih zahtev in meril za 20 predmetov zelenega javnega naročanja, tudi
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Vir podatkov: Finančna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo.
S 30.6.2015 obvezen nakup vrednotnice (novi ZPDZC-1).

pohištvo. Njihova uporaba sicer ni obvezna, vendar pa za vseh 20 predmetov določa cilje, ki jih
morajo naročniki doseči pri vsakokratni oddaji naročila.
Na podlagi podatkov, ki so dostopni na portalu javnih naročil, je bilo v letu 2016 za področje
pohištva oddanih 93 javnih naročil. Gledano v celoti pa lahko, na podlagi statističnih podatkov,
ugotovimo, da je v letu 2016 30,37% vseh oddanih javnih naročil v Sloveniji vsebovalo najmanj
en okoljski vidik, kar glede na vrednost oddanih javnih naročil predstavlja 20,74%. Zaradi
širšega spektra predmetov javnega naročanja, za katere je zeleno javno naročanje po novem
obvezno za 20 predmetov ter že omenjene povečane fleksibilnosti pri doseganju okoljskih
ciljev pa gre v prihodnje pričakovati povečanje deleža zelenih javnih naročil.
Posamezni resorji skladno z veljavno zakonodajo in internimi predpisi, ki urejajo postopke
oddaje javnih naročil samostojno naročajo pohištvo za svoje potrebe. Pri tem morajo, poleg
Uredbe o ZeJN, upoštevati tudi določila Zakona o javnem naročanju, če ocenjena vrednost
naročila za blago, storitve ali gradnje doseže ali preseže mejne vrednosti iz zakona. Zakon pa
prav tako določa vrste postopkov, vsa obvezna ravnanja naročnika in mesto, kjer je treba
objaviti vsa obvestila o javnem naročilu in če je ocenjena vrednost enaka ali višja od EU
mejnih vrednosti, tudi na EU portalu. Omejevanje javnih naročil na domače proizvajalce je z
vidika evropskih pravil o prostem pretoku blaga nesprejemljivo in postavlja ostale ponudnike v
neenakopraven položaj.
Uredba o ZeJN sicer določa tudi pripravo statističnega poročila o oddanih javnih naročilih,
vendar gre v tem primeru za statistiko sistemske narave in ne za analizo javnih naročil po
posameznih področjih oziroma predmetih zelenega javnega naročanja.
Glede na razpoložljive informacije doslej ni bila izdelana kakršnakoli celovita analiza v zvezi z
javnim naročanjem pohištva in ostale lesne galanterije za potrebe ožjega in širšega sektorja
države.
Izdelava tovrstne analize tako za področje pohištva in ostale lesne galanterije, kot tudi za vsa
ostala področja zelenega javnega naročanja, bi bila vsekakor dobrodošla za kvalitetno
spremljanje implementacije in učinkov Uredbe o ZeJN in tudi za kvalitetno noveliranje tako
primerov okoljskih zahtev in meril za posamezna področja javnega naročanja, kot tudi uredbe
same. Je pa ob tem potrebno vedeti, da je izdelava takšne analize kadrovsko, časovno in
finančno dokaj zahtevna naloga in zato zahteva tehten premislek in verjetno tudi medresorski
dogovor o njeni realizaciji. Uredba o ZeJN namreč predstavlja horizontalen predpis, v okviru
katerega je potrebno sodelovanje več resorjev, v delokrog katerih spadajo posamezna
področja oziroma predmeti javnega naročanja oziroma sistemsko urejanje tega področja.
Vir: MGRT
Odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z ukrepanjem vlade
na posledice morebitne neuspešne sestave vlade v Nemčiji
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z
ukrepanjem vlade na posledice morebitne neuspešne sestave vlade v Nemčiji in ga
posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Kljub dolgim in negotovim pogajanjem o oblikovanju nemške zvezne vlade ni pričakovati
bistvenejših odmikov od trenutne kot tudi dolgoročne politike ter usmeritev Zvezne republike
Nemčije. Izvajanje vseh nalog izvršne veje oblasti deluje normalno, poslovodeča vlada ima,
kljub svojemu statusu začasnega organa, po nemški ustavi enaka pooblastila, kot bi jih imela
regularna vlada, pri čemer je običajna praksa, da poslovodeča vlada ne sprejema nobenih
odločitev, ki bi zavezovale naslednjo vlado.
Nemško gospodarstvo že osmo leto zapored beleži gospodarsko rast. V letu 2017 je rast,
katere napovedi so bile deležne stalnih korekcij navzgor, na koncu znašala 2,2 % BDP. Tudi v
letu 2018 je napovedano nadaljevanje pozitivnega trenda, saj sektorji nemškega gospodarstva
v tem letu pričakujejo vsaj tako dobre, če ne še boljše rezultate kot v letu 2017. Podatki kažejo,

da gospodarstvo v času sestavljanja vlade deluje enako uspešno (oziroma trenutno še bolj) kot
v času polno operativne in sestavljene vlade in dolgotrajno sestavljanje vlade v Nemčiji ne
vpliva na bilateralno gospodarsko sodelovanje med Nemčijo in Slovenijo, saj so pravni in
regulatorni okviri nespremenjeni in delujejo po začrtanih interesnih smernicah.
Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo je sicer odlično. Nemčija ostaja
najpomembnejši gospodarski partner Slovenije (20 % celotne blagovne menjave). V Sloveniji
je več kot 750 podjetij z nemškim kapitalom, pri čemer večina dosega zelo dobre poslovne
rezultate. Najpomembnejši slovenski izvozni sektor na nemškem trgu ostaja avtomobilska
industrija, Nemčija je tudi najpomembnejši partner pri prenosu novih tehnologij.
Za obdobje 2017/2018 se sodelovanje v okviru slovensko-nemškega dialoga na
gospodarskem področju osredotoča na intenziviranje sodelovanja med malimi in srednjimi
podjetji na med-zborničnem nivoju, vključno z organizacijo t.i. "Business to business" (B2B)
srečanj, okroglih miz in vključevanja v projekte EU. Načrtovane pa so tudi aktivnosti za
krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenije s posameznimi nemškimi zveznimi deželami.
Vir: MZZ
Odgovor na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja glede protivladnih protestov v
Islamski republiki Iran
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja glede
protivladnih protestov v Islamski republiki Iran in ga posredovala Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Človekove pravice so dolgoletna zunanjepolitična prioriteta Republike Slovenije. Ministrstvo za
zunanje zadeve jih vpenja v svoje delovanje, pri čemer si prizadeva za krepitev njihovega
spoštovanja in za obravnavo njihovih kršitev v okviru mednarodnih organizacij, predvsem
Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v
Evropi, ter v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU.
V Generalni skupščini OZN je bilo stanje človekovih pravic v Islamski republiki Iran nazadnje
obravnavano decembra 2017, ko je bila sprejeta resolucija, ki jo je Slovenija na glasovanju
podprla. Tudi v okviru Sveta za človekove pravice je Slovenija podprla marca 2017 sprejeto
resolucijo o stanju na področju človekovih pravic v Iranu. Slovenija je uveljavljanje človekovih
pravic v Iranu naslovila tudi s priporočili v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda, ki je bil
za Iran nazadnje opravljen oktobra 2014.
Vlada je zelo podrobno spremljala nedavne proteste v Iranu, tudi preko Veleposlaništva RS v
Teheranu, ki ga je Republika Slovenija ponovno uradno odprla novembra 2016. Slovenija je v
okviru EU sooblikovala skupno izjavo EU, ki jo je visoka predstavnica za skupno zunanjo in
varnostno politiko Federica Mogherini podala 2. januarja 2018. EU v skupni izjavi obsoja
izgubo človeških življenj ter poudarja, da so mirni protesti ter pravica do izražanja temeljne
pravice, ki jih mora izvajati vsaka država. EU je izrazila pričakovanje, da se bodo deležniki
vzdržali nasilja ter da bo zagotovljena pravica do izražanja.
Vlada bo še naprej zelo podrobno spremljala dogajanja v Iranu, vključno s položajem na
področju človekovih pravic, ter bo v okviru bilateralnih srečanj ter pristojnih mednarodnih
forumov Iran spodbujala k zagotavljanju in spoštovanju temeljnih človekovih pravic.
Vir: MZZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z
obnovo gradu Borl
V letu 2016 je Ministrstvo za kulturo uspelo zagotoviti, v povezavi s prednostno naložbo
»Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z

omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«, sredstva za obnovo petih objektov
kulturne dediščine, med katerimi je tudi del gradu Borl, ki bo namenjen interpretaciji pomena
ohranjanja biotske raznovrstnosti narave kot tudi kulturne dediščine. Višina sredstev je
1.830.253,00 EUR, od tega 80 % evropskih sredstev in 20 % slovenske udeležbe.
Projekt obnove dela gradu v povezavi z Naturo 2000 se izvaja od potrditve projekta v maju
2016. Do sedaj so se izvajala pripravljalna dela, ki so potrebna za izvedbo gradbeno obrtniških
del, izvedbo notranje opreme, avdio vizualne opreme in razstavne opreme in ureditev okolice.
Pripravljene so bile projektna naloga za izvedbo razstavne opreme ter projektna in investicijska
dokumentacija. Izbran je bil projektant notranje in razstavne opreme in
izdelovalec
programske naloge in idejnega načrta za naravovarstvene vsebine. Javno naročilo za izvedbo
gradbeno-obrtniških del bo objavljeno predvidoma v drugi polovici letošnjega leta. Načrtujemo,
da bo obnova končana konec leta 2019.
Interpretacijske vsebine na gradu Borl bodo koncentrirane v tri lokacijske sklope (model
mokrišča/mrtvice na mestu nekdanjega bazena; stalna interaktivna interpretacija na temo
»Voda kot življenjski prostor živali in rastlin ter gonilo vsega« v desnem traktu gradu in kulturna
krajina reke Drave in varstvo narave »sobivanje človeka in narave« na območju sadovnjaka ob
dovozu na grad) ter na opazovalno točko na grajski ploščadi.
Z izvedbo obnovitvenih del na delu gradu Borl se ohranja kulturna dediščina ter njegovo
oživljanje z umestitvijo interpretacijsko-informacijskega centra kulturne dediščine povezane z
biotsko raznovrstnostjo.
Vir: MP
Odgovor poslanki Evi Irgl glede nerazglašenih oporok
Po podatkih Državnega odvetništva Republike Slovenije je bilo v obdobju od 20. 10. 2017 do
31. 12. 2017 vloženih 27 odškodninskih zahtevkov, od katerih je bila:
v 9 zadevah sklenjena izvensodna poravnava,
v 4 zadevah je bila oškodovancem poslana ponudba za poravnavo, do katere se
še niso odzvali,
v 1 zadevi je bila poslana ponudba za poravnavo in je stranka ni sprejela,
v 8 zadevah je bil zahtevek zavrnjen,
5 zadev pa je še odprtih oziroma v delu.
V zvezi s problematiko nerazglašenih oporok Vlada RS poudarja, da je bila ta problematika v
celoti in popolnoma spregledana v času od 2004 do 2007, ker pravosodni organi in Ministrstvo
za pravosodje v okviru svojih zakonskih dolžnosti in odgovornosti niso realizirali obvezujoče
prehodne zakonske določbe 63. člena novele Zakona o notariatu – C iz leta 2004, po kateri je
bilo izrecno zapovedano, da je potrebno podatke o hranjenih oporokah, torej tudi oporokah v
sodni hrambi, posredovati v vzpostavljeni Centralni register oporok pri Notarski zbornici
najkasneje v enem mesecu po vzpostavitvi registra oporok, če oporočitelji tako zahtevajo.
Slednje, torej oporočiteljeva zahteva, je bila uzakonjena z novelo ZN-E v letu 2006. Centralni
register oporok pa je bil vzpostavljen 17. 10. 2007. V kolikor bi to zakonsko obveznost takratna
oblast realizirala, bi poleg identifikacije založenih oporok neizogibno identificirala založene
oporoke in preprečila tudi nadaljnja tveganja ter odgovornost države za do tedaj in kasneje do
leta 2015 spregledane/založene in nezakonito neupoštevane sodne oporoke v dednih
postopkih.
Po razkritju založenih oporok je Državno odvetništvo po sprejemu kriterijev glede
obravnavanja zahtevkov iz naslova založenih oporok, ki jih je sprejelo v sodelovanju z
Ministrstvom za pravosodje in Vrhovnim sodiščem RS, v mesecu maju 2017 imenovalo
delovno skupino za usklajevanje dela Državnega odvetništva na področju odškodninskih
zahtevkov iz tega naslova. Delovna skupina se sproti seznanja z vsemi zadevami, ki jih
Državno odvetništvo obravnava v zvezi z založenimi oporokami, ter oblikuje priporočila za
usklajeno ravnanje. Področje odškodninskih zahtevkov iz naslova nastale škode zaradi

založenih oporok zahteva namreč enako obravnavanje primerljivih primerov, kar se lahko
zagotovi le s skoncentriranim pregledom nad zadevami.
Državno odvetništvo se zaveda problema založenih oporok in pomena, ki ga imajo te zadeve
za oškodovance, zato stremi k temu, da se zadeve v čim večji meri poskušajo rešiti na miren
način. Upoštevati je namreč treba, da so oporočitelji oporoke izročili v hrambo sodišču, ker so
bili prepričani, da je takšna hramba najbolj varna in da bo njihova volja res upoštevana, do
česar pa dejansko ni prišlo. Z mirnim reševanjem teh sporov se vsaj v določeni meri popravijo
posledice, do katerih je prišlo. Ena izmed takšnih poti, ki omogočajo mirno rešitev spora, je
nedvomno predhodni postopek pri Državnem odvetništvu (27. do 37. člena Zakona o
državnem odvetništvu). Ta postopek je za stranke brezplačen (ne plačuje se nobenih taks),
potrebno ni niti zastopanje po odvetniku, predvsem pa je, kot navaja Državno odvetništvo, za
oškodovance najpomembnejše, da je ta postopek precej hitrejši od postopka pred sodiščem v
primeru vložitve tožbe zoper državo.
Nepravilnosti glede odkritih in nerazglašenih oporok, ki so se dogodila na slovenskih sodiščih
so gotovo nedopustne, prav tako ne pripomorejo h krepitvi ugleda pravne države. Skladno s
sklepi sprejetimi dne 19. 10. 2016 na nujni seji Odbora za pravosodje Državnega zbora RS, je
Ministrstvo za pravosodje nemudoma prevzelo koordinacijsko vlogo in pristopilo k njihovi
realizaciji ter skupaj z Vrhovnim sodiščem, Državnim odvetništvom in Notarsko zbornico
izvedlo aktivnosti za realizacijo navedenih sklepov oziroma priporočil, kot je bilo začrtano. V ta
namen je bilo izvedeno več nadzorov in sprejetih več ukrepov, ki se še izvajajo, tako glede
povračila škode kot tudi zagotovitve popolnosti evidentiranja podatkov o oporokah, sestavljenih
ali prejetih v hrambo pri sodišču, odvetnikih ali notarjih. Z vzpostavitvijo enotnega registra
oporok, ki zagotavlja evidentiranje oporok na enem mestu in s tem pravno varnost
državljanom, se namreč v največji možni meri omejujejo podobna tveganja v bodoče.
Vir: MP
Vlada je sprejela odgovora na poslanski vprašanji mag. Andreja Širclja v zvezi s
koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev 2007–2013
Vlada je sprejela odgovora na pisni poslanski vprašanji mag. Andreja Širclja v zvezi s
koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2017–2013 in ju pošlje Državnemu
zboru RS.
Poslanec mag. Andrej Šircelj je na Vlado RS naslovil vprašanji v zvezi s končnim poročilom o
črpanju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013 in morebitnimi vračili teh
sredstev v evropski proračun.
Vlada odgovarja, da je Slovenija Evropski komisiji (EK) 31. marca 2017 poslala končna
poročila o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–
2013, Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 in
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, vendar pa do danes še ni prejela
t. i. izjave o zaključku obdobja 2007–2013 v Sloveniji.
EK je namreč septembra 2017 pristojne organe v Sloveniji zaprosila za predložitev dodatnih
pojasnil, ki jih je Slovenija EK posredovala 8. decembra 2017. Kot navedeno, Slovenija mnenja
EK še ni prejela, skladno z veljavno normativno ureditvijo pa velja, da je EK izjavo o zaključitvi
sprejela, če v petih mesecih od oddaje celotne dokumentacije ne poda pripomb.
V odgovoru na vprašanje o morebitnih vračilih evropskih sredstev nazaj v EU proračun pa
vlada odgovarja, da Ministrstvo za finance vodi t. i. knjigo dolžnikov, v kateri so zabeležene
vse terjatve, vzpostavljene do resornih ministrstev, ki so bila vključena v izvajanje evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. Stanje terjatev v knjigi dolžnikov na
dan 25. januar 2018 znaša nekaj manj kot 158 milijonov evrov. Pri tem pa je vlada poudarila,
da so do EK terjatve zaprte, saj so bile v predloženem končnem poročilu vse odprte terjatve
odštete od upravičenih izdatkov. Terjatve se namreč rešujejo v skladu z nacionalno
zakonodajo, ki je v pristojnosti posameznih resorjev, kjer so nastale. Pri tem pa je ključno

dejstvo, da iz tega naslova EU sredstva za Slovenijo niso (bila) izgubljena, saj so bila
uporabljena za izvedbo drugih, prav tako prioritetnih projektov na posameznih področjih
izvajanja operativnih programov 2007–2013.
Vir: SVRK

Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede
postopka sporočanja kršitev
Vlada je določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o
otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev, sprejetega 19. decembra 2011, in ga
predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.
Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev je potrdila
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na svoji 66. seji z resolucijo 66/138, 19.
decembra 2011.
Republika Slovenija je imela skupaj s še sedmimi državami iz vseh regij sveta (Slovaško,
Avstrijo, Nemčijo, Čilom, Maldivi, Tajsko in Urugvajem) v pogajanjih vodilno vlogo. Protokol je
začel veljati 14. aprila 2014. Do 9. februarja 2018 je protokol podpisalo 51 držav, ratificiralo pa
37. K protokolu so pristopile oziroma so ga ratificirale: Albanija, Andora, Argentina, Belgija,
Bolivija, Brazilija, Čile, Kostarika, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Salvador, Finska, Francija,
Gabon, Gruzija, Nemčija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Mongolija, Črna
gora, Panama, Paragvaj, Peru, Portugalska, Samoa, Slovaška, Španija, Švica, Tajska, Turčija,
Ukrajina in Urugvaj. Republika Slovenija je Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah
glede postopka sporočanja kršitev podpisala 28. februarja 2012.
Konvencija o otrokovih pravicah je zadnja od osrednjih mednarodnih pogodb o človekovih
pravicah, sprejetih v okviru Organizacije združenih narodov, h kateri je bil sprejet protokol, ki
posameznikom zagotavlja pritožbeni postopek na mednarodni ravni. Otrokom omogoča
sporočanje kršitev glede izvajanja pravic, ki jim jih zagotavljajo Konvencija o otrokovih pravicah
in njena dva vsebinska izbirna protokola.
Vir: MZZ

Imenovanje nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za
Sredozemlje
Vlada je na mesto nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za
Sredozemlje imenovala Nino Činkole iz Ministrstva za zunanje zadeve.
Južno Sredozemlje predstavlja pomemben in strateško privlačen prostor, zlasti za države
Evropske unije, tudi Slovenijo. Politični dialog, gospodarsko sodelovanje, razvojno
sodelovanje, humanitarna pomoč, pretok ljudi in pretok znanja postajajo vse bolj pomembni
dejavniki v povezavi z Južnim Sredozemljem.
Na podlagi Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, ki jo je Državni zbor sprejel
10. julija 2015 in, ki Slovenijo opredeljuje tudi kot sredozemsko državo, je istega leta
Ministrstvo za zunanje zadeve oblikovalo strateški dokument zunanje politike Republike
Slovenije. V njej je kot posebna geografska prioriteta navedeno tudi Sredozemlje. Slovenija je
v tem prostoru dejavna zlasti v Uniji za Sredozemlje.
Unija za Sredozemlje je medvladna institucija, ki povezuje 28 držav članic EU in 15 držav iz
južnega in vzhodnega Sredozemlja. Njen namen je promocija dialoga in okrepitev sodelovanja
v Sredozemlju. Udejanja konkretne projekte in pobude z otipljivim učinkom na državljane, s
posebnim poudarkom na mladih in ženskah, s ciljem zagotoviti stabilnost, človeški razvoj in
integracijo v regiji. Med predsedovanjem Svetu EU 2008 je Slovenija aktivno sodelovala pri
oblikovanju Unije za Sredozemlje in poskrbela za njegovo uravnoteženost in enakopravnost

med članicami. Slovenija pomembno prispeva na področju medkulturnega dialoga in podpira
zlasti okoljske projekte Unije za Sredozemlje, s poudarkom na energetiki in vodi, ter tudi
projekte opolnomočenja žensk in mladih.
Pomemben izraz sredozemske komponente slovenske zunanje politike je gostovanje Evrosredozemske univerze (EMUNI) v Portorožu, ki je eden od prednostnih projektov Unije za
Sredozemlje. EMUNI izvaja številne aktivnosti na področju medkulturnega dialoga in
izobraževanja v Sredozemlju. Slovenija v okviru Unije za Sredozemlje načrtuje več dogodkov,
ki bi mesto Slovenije v Sredozemlju še okrepili, med katerimi izstopata zlasti dva. Na pobudo
ministra za zunanje zadeve Slovenije in generalnega sekretarja Unije za Sredozemlje
Fathallaha Sijilmassija bo Slovenija gostila politični vrh Zahodnega Balkana in južnega
Sredozemlja ter Forum kreativnih industrij za obe regiji. Namen dogodka je povezati regiji
Zahodnega Balkana in Sredozemlja, in to predvsem v okviru Pozitivne agende za mlade, ki jo
je na slovensko pobudo Unija za Sredozemlje privzela v novem akcijskem načrtu januarja
2017. Slovenija je tudi izrazila željo, da bi gostila naslednjo ministrsko konferenco Unije za
Sredozemlje o Modri rasti.
Nacionalni koordinator usklajuje dejavnosti vseh pristojnih resorjev, katerih aktivnosti so
povezane s Sredozemljem, koordinira dejavnosti v okviru Unije za Sredozemlje ter sodeluje na
njenih srečanjih in oblikuje pobude oz. usmeritve za sodelovanje s sredozemskimi državami na
političnem, gospodarskem, kulturnem, kmetijskem, znanstvenem, raziskovalnem, okoljskem in
drugih področjih. Nacionalni koordinator ima pregled nad vsemi aktivnostmi Republike
Slovenije v Uniji za Sredozemlje, o katerih Vladi predstavi letno poročilo, po potrebi pa
pripravlja tudi druge strateške oz. akcijske dokumente.
Vir: MZZ
Vlada sprejela poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti
med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje
Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo bo omogočal
uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja, za katere so bili plačani oz. se plačujejo
prispevki, ter izvzem napotenih delavcev iz obveznega socialnega zavarovanja v državi, v
katero so napoteni (ukinitev dvojnega plačevanja prispevkov). Sporazum sledi rešitvam, ki so
vsebovane v že sklenjenih tovrstnih sporazumih z Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro,
Makedonijo, Kanado, Avstralijo in Argentino.
Po opravljenem prvem krogu pogajanj, ki je potekal od 19. do 21. maja 2015 v Južni Koreji, s
katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila na svoji redni seji 10. septembra 2015, je
14. in 15. septembra 2015 v Ljubljani potekal drugi krog pogajanj med delegacijama Republike
Slovenije in Republike Koreje z namenom uskladitve oziroma določitve besedila Sporazuma o
socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu:
Sporazum) in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko
Slovenijo in Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: Upravno dogovor). Zaključku drugega
kroga pogajanj je sledil še t. i. implementacijski sestanek, ki je potekal v času od 10. do 12.
maja 2016 v Ljubljani, v okviru katerega so pristojni nosilci po Sporazumu (Državni pokojninski
zavod Republike Koreje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije) dogovorili še tehnične podrobnosti, potrebne za izvajanje
Sporazuma.
Podpis Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in
Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in
Republiko Korejo in upravnega dogovora bo 20. februarja 2018 v Južni Koreji.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno
ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF,
21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) št. X Ips 314/2015-27 z
dne 4. 10. 2017 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. X Ips
314/2015-26 z dne 4. 10. 2017 o prekinitvi revizijskega postopka, ki se nanaša na sodbo
Upravnega sodišča Republike Slovenije I U 376/2015-10 z dne 4. 6. 2015
Po oceni Vrhovnega sodišča, 47. člen Zakona o urejanju trga dela ne vsebuje ne postopkovnih
in ne materialnopravnih pravil (pogojev in meril), ki bi bili podlaga za odločanje o izboru
delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov APZ. S tem naj ne bi bilo stranki
omogočeno, da je glede bistvenih vidikov svojega pravnega položaja seznanjena že na
podlagi zakona ali na podlagi jasno določenega javnega pooblastila, ki bi odkazovalo na
sprejetje ustreznega splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, niti naj ne bi omogočalo
sodišču, da učinkovito vsebinsko presoja zakonitost odločitev izvajalca ukrepov APZ na
podlagi tega člena. Zaradi vseh navedenih razlogov naj bi bil 47. člen Zakona o urejanju trga
dela protiustaven in v nasprotju z 2., 120. in 121. členom Ustave Republike Slovenije ter v
povezavi z njim tudi s 23. členom Ustave Republike Slovenije.
Vlada meni, da zakonodajalec pogojev in meril za izbiro delodajalca, ki bi mu dodelil
proračunska sredstva, ne more določiti v zakonu ali drugem predpisu, saj ne gre za sistemske
ukrepe, temveč hitro prilagodljive ukrepe, ki jih država oblikuje glede na stanje in potrebe na
trgu dela in v povezavi z razpoložljivimi sredstvi, zato je določanje pogojev in meril predmet
dokumentov, ki nimajo narave zakona ali drugega predpisa. Vlada Republike Slovenije tako
zaključuje, da je postopanje tožene stranke v postopkih dodelitve javnih sredstev po 47. členu
Zakona o urejanju trga dela zakonito in v celoti skladno z Ustavo Republike Slovenije.
Vir: MDDSZ
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Borovnica
Vlada prenaša na Občino Borovnica 4 nepremičnine, 2 v k.o. 2004 – Borovnica in 2 v k.o.
2006 - Zabočevo, ki so trenutno v upravljanju Ministrstva za obrambo in v lasti Republike
Slovenije.
Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi
izvedbe načrtovanega projekta »Parkirišče in dovozna pot pri železniški postaji Borovnica«.
Občina bo zadevne nepremičnine uporabljala predvsem kot površine za parkiranje. Skladno z
načrtovanim projektom bo občina na zadevnih nepremičninah uredila parkirni prostor in
asfaltirala 2.500 m2 površin za najmanj 100 osebnih vozil in 3 avtobuse, uredila odvodnjavanje
asfaltiranih površin, prometno in varnostno talno in vertikalno signalizacijo za dostop do
parkirišča, namestila polnilne postaje za napajanje najmanj 10 električnih vozil, postavila
najmanj 10 svetil za osvetlitev parkirišča, avtomatske zapornice za uravnavanje dostopa in
izstopa iz parkirišča, pokrito kolesarnico s stojali, ki omogočajo varno zaklepanje koles s
kapaciteto najmanj 50 koles, ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, utrdila makadamsko
dovozno pot z novim nasutjem širine 4 m in dolžine 240 m ter ob njej namestila pripadajočo
prometno in varnostno signalizacijo, ostale neasfaltirane površine pa bo hortikulturno uredila.
Vir: MGRT
Odgovor vlade na tožbo tožeče stranke Hotel Sava Rogaška
Vlada je določila besedilo odgovora na tožbo tožeče stranke Hotel Sava Rogaška d. o. o.
Tožba se nanaša na odločbo vlade, s katero je na predlog Droge Kolinske v obnovljenem
postopku odločila, da se odločba, s katero je bila tožeča stranka določena za koncesionarja
za rabo podzemne vode iz vrtine RgS-2/88, razveljavi. Vlada je namreč v obnovljenem
postopku ugotovila, da Hotel Sava Rogaška v času uveljavitve Zakona o vodah ni rabila
vode iz te vrtine, kar je bil sicer pogoj po Zakonu o vodah, da oseba pridobi koncesijo brez

javnega razpisa. Zato je z odločbo z dne 30. 11. 2017 razveljavila odločbo o izbiri
koncesionarja. Zoper to odločitev je Hotel Sava Rogaška sprožil upravni spor.
V odgovoru na tožbo vlada vztraja pri svojih razlogih in odločitvi. Zato predlaga, da se tožba
kot neutemeljena zavrne.
Vir: MOP
Vlada v svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta
Republike Slovenije – Soča kot predstavnico ustanovitelja imenovala mag. Alenka Šik
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega
rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča kot predstavnico ustanovitelja, za čas
trajanja mandata sveta zavoda, do 17. 1. 2022, imenovala mag. Alenko Šik.
S Sklepom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo v javni zdravstveni zavod Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
– Soča (URI - Soča) je določeno, da svet zavoda sestavljajo, poleg ostalih predstavnikov, tudi
4 predstavniki ustanovitelja.
Svetu javnega zdravstvenega zavoda URI - Soča je mandat potekel 11. 12. 2017. Vlada Vlada
RS je 13. 12. 2017 že imenovala 3 predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda za štiri letni
mandat. Svet zavoda URI – Soča je imel konstitutivno sejo 18. 1. 2018.
Vlada je danes v svet javnega zdravstvenega zavoda URI - Soča za čas trajanja mandata
sveta zavoda, do 17. 1. 2022, kot predstavnico ustanovitelja imenovala mag. Alenko Šik.
Predstavnica ustanovitelja je bila izbrana v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2. 2016 (Protokol).
Ministrstvo za zdravje (ministrstvo) je na podlagi 2.1. točke Protokola 7. 9. 2017 na spletnih
straneh Ministrstva za zdravje objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je RS, in sicer za Onkološki inštitut Ljubljana,
Splošno bolnišnico "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Splošno bolnišnico Novo mesto,
Splošno bolnišnico "dr. Jožeta Potrča" Ptuj, Splošno bolnišnico Trbovlje, Bolnišnico za
ginekologijo in porodništvo Kranj, Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, Psihiatrično
bolnišnico Begunje, Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri stični in Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Komisija, ki jo je imenovala ministrica za
zdravje, je na podlagi meril iz prvega odstavka 2.2. točke Protokola ovrednotila prispele vloge
in sestavila listo primernih kandidatov. V skladu s tretjim odstavkom 2.3. točke Protokola
minister odloči, katerega kandidata z liste primernih kandidatov bo predlagal v imenovanje
Vladi RS.
Ministrica za zdravje na podlagi liste primernih kandidatov Vladi RS v imenovanje predlagala
zgornjo kandidatko.
Vir: MZ
Vlada v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje za
štiriletni mandat imenovala predstavnike ustanovitelja
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno
zdravje kot predstavnike ustanovitelja za štiriletni mandat imenovala mag. Vesno Kerstin
Petrič, mag. Branka Bregarja, mag. Rudija Pirjevca in mag. Peter Bohinca.

S Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je določeno, da svet
zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 4 predstavniki ustanovitelja.
Mandat trenutnim članom v svetu javnega zdravstvenega zavoda NIJZ je potekel 23. 1. 2018,
zato je vlada za štiriletni mandat imenovala naslednje predstavnike ustanovitelja: mag. Vesna
Kerstin Petrič, mag. Branko Bregar, mag. Rudi Pirjevec, mag. Peter Bohinec.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2. 2016 (Protokol).
Ministrstvo za zdravje (ministrstvo) je na podlagi 2.1. točke Protokola 7. 11. 2017 na spletnih
straneh ministrstva objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v
svetih JZZ, katerih ustanovitelj je RS, za Splošno bolnišnico Jesenice, Splošno bolnišnico
Brežice, Bolnišnico Sežana, Bolnišnico Topolšica, Zdravstveni dom za študente Univerze v
Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike Slovenije za
presaditve organov in tkiv - Slovenija Transplant, Nacionalni inštitut za javno zdravje in
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Komisija, ki jo je imenovala ministrica za
zdravje (minister), je na podlagi meril iz prvega odstavka 2.2. točke Protokola ovrednotila
prispele vloge in sestavila listo primernih kandidatov. V skladu s tretjim odstavkom 2.3. točke
Protokola minister odloči, katerega kandidata z liste primernih kandidatov bo predlagal v
imenovanje Vladi RS.
Ministrica za zdravje na podlagi liste primernih kandidatov Vladi RS v imenovanje predlagala
zgornje kandidate.
Vir: MZ

Vlada v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje
in hrano za štiriletni mandat imenovala predstavnike ustanovitelja
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano kot predstavnike ustanovitelja za štiriletni mandat imenovala dr.
Marjeto Recek, dr. Boštjana Petelinca, mag. Karla Turka in mag. Milovana Lukana.
S Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je
določeno, da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 4 predstavniki
ustanovitelja.
Mandat trenutnim članom v svetu javnega zdravstvenega zavoda NLZOH je potekel 4. 2.
2018, zato je Vlada RS imenovala v svet javnega zdravstvenega zavoda NLZOH za štiriletni
mandat naslednje kandidate: dr. Marjeto Recek, dr. Boštjana Petelinca, mag. Karla Turka,
mag. Milovana Lukana.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2. 2016 (Protokol).
Ministrstvo za zdravje (ministrstvo) je na podlagi 2.1. točke Protokola 7. 11. 2017 na spletnih
straneh ministrstva objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v
svetih JZZ, katerih ustanovitelj je RS, za Splošno bolnišnico Jesenice, Splošno bolnišnico
Brežice, Bolnišnico Sežana, Bolnišnico Topolšica, Zdravstveni dom za študente Univerze v

Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike Slovenije za
presaditve organov in tkiv - Slovenija Transplant, Nacionalni inštitut za javno zdravje in
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Komisija, ki jo je imenovala ministrica za
zdravje (minister), je na podlagi meril iz prvega odstavka 2.2. točke Protokola ovrednotila
prispele vloge in sestavila listo primernih kandidatov. V skladu s tretjim odstavkom 2.3. točke
Protokola minister odloči, katerega kandidata z liste primernih kandidatov bo predlagal v
imenovanje Vladi RS.
Ministrica za zdravje na podlagi liste primernih kandidatov Vladi RS v imenovanje predlagala
zgornje kandidate.
Vir: MZ

Vlada imenovala predstavnika ustanovitelja v svet Zavoda Republike Slovenije za
presaditve organov
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za
presaditve organov in tkiv - Slovenija Transplant imenovala Majdo Hostnik in Andreja Del
Fabra.
S Sklepom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za
presaditve organov in tkiv je določeno, da svet zavoda sestavljata poleg ostalih predstavnikov
tudi 2 predstavnika ustanovitelja.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2. 2016.
Vir: MZ

Vlada imenovala predstavnika ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Jesenice
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice
imenovala mag. Dušan Krajnika, mag. Vlasto Kovačič Mežek, Aleša Ivkovič in Ivanko
Zupančič.
S Sklepom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice je
določeno, da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 4 predstavniki
ustanovitelja.
Mandat trenutnim članom v svetu javnega zdravstvenega zavoda SB Jesenice je potekel 22. 1.
2018.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija.
Vir: MZ

Vlada imenovala predstavnika ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Brežice
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice
imenovala predstavnika ustanovitelja mag. Bojana Tičarja, mag. Vesno Smrekar, Rajka
Križanca in Tomislava Jurmana.
S Sklepom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice je določeno,
da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 4 predstavniki ustanovitelja.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2. 2016.
Vir: MZ

Vlada imenovala predstavnika ustanovitelja v svet Zavoda Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
Vlada je na današnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino imenovala Judith Unetič, Tomaža Ramovša, Denisa Gorjupa in Branko
Neffat.
Z Odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino je določeno, da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi
4 predstavniki ustanovitelja.
Mandat trenutnim članom v svetu javnega zdravstvenega zavoda ZTM bo potekel 10. 2. 2018.
Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega
zavoda.
Predstavniki ustanovitelja so bili izbrani v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2.
Vir: MZ

Vlada sprejela sklep o spremembah v sestavi Javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica
S tem sklepom se na njegovo osebno prošnjo iz članstva v svetu Javnega zavoda Narodna in
univerzitetna knjižnica razreši dr. Martin Čopič, ki bi mu mandat potekel 22. 2. 2021.
Ministrstvo za kulturo je zato predlagalo, da se namesto njega na predlog Univerze v Ljubljani
za čas do konca mandata v svet imenuje dr. Branko Kalenić Ramšak, ki se z imenovanjem
strinja.
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je predavateljica na različnih univerzah, med
drugim v Aachnu, Buenos Airesu, Havani, Tokiu, Udinah, Zaragozi, Vilni. Objavlja znanstvene
prispevke o sodobni španski in hispanoameriški književnosti ter španski književnosti zlatega
veka. V svojih znanstvenih objavah se osredotoča tudi na področje literarne kritike in recepcijo
španske književnosti v slovenskem literarnovednem kontekstu. Vodila je več projektov, ki so
vpeljali učenje španščine kot tujega jezika v slovenski šolski prostor. Sodelovala je v dveh
pomembnih leksikografskih projektih, v katerih sta nastala špansko-slovenski in slovensko-

španski slovar. Je glavna in odgovorna urednica oz. sourednica znanstvenih revij. Bila je
predsednica organizacijskega odbora mednarodnih znanstvenih konferenc. Od leta 2013 do
2017 je bila dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2011 ji je španska vlada
podelila odlikovanje red Izabele Katoliške za zasluge povezovanja na področju kulture med
Slovenijo in Španijo. Od 1. oktobra 2017 dalje je prorektorica Univerze v Ljubljani za področje
pedagoškega dela.
Skladno z določbami 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03 in 85/08) Svet javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica sestavlja pet članov, od katerih štiri člane imenuje Vlada RS izmed strokovnjakov s
področja dela knjižnice, financ in pravnih zadev, in sicer dva na predlog ministrstva,
pristojnega za kulturo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost
in enega na predlog Univerze v Ljubljani, enega člana pa izvolijo zaposleni v knjižnici, na
neposrednih tajnih volitvah.
Vir: MK
Vlada obvešča DZ, da se bo postopek za imenovanje člana sveta Agencije za energijo
nadaljeval z objavo novega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poziv državnega zbora (DZ) v zvezi z nadaljnjim
postopkom za imenovanje člana sveta Agencije za energijo.
Ker je DZ na predlog mandatno-volilne komisije 23. 1. 2018 razrešil dr. Tomaža Žagarja kot
člana sveta Agencije za energijo, kandidatka Katja Božič pa za obdobje preostanka trajanje
funkcije za članico sveta agencije na seji mandatno-volilne komisije in na seji DZ ni dobila
zadostne podpore, se bo postopek za imenovanje člana sveta agencije nadaljeval z objavo
novega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov.
Vir: MzI
Vlada imenovala nova člana Medresorske delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v
zvezi z izvedbo ureditve poligona varne vožnje v območju vojaškega letališča Cerklje ob
Krki
Vlada je na današnji seji razrešila članici Medresorske delovne skupine za koordinacijo
aktivnosti v zvezi z izvedbo ureditve poligona varne vožnje v območju vojaškega letališča
Cerklje ob Krki Natašo Dolanc in Kristino Šteblaj ter na njuni mesti imenovala Alojzija Boha in
Ervino Jarc.
Vir: MzI
Imenovanje članov Statističnega sveta Republike Slovenije
Vlada je na današnji seji imenovala člane Statističnega sveta Republike Slovenije. Statistični
svet RS je najvišji predstavnik uporabnikov in strokovne javnosti. V sistemu državne statistike
predstavlja strokovno metodološko-posvetovalno telo, ki je namenjeno reševanju strateških in
razvojnih vprašanj državne statistike. Statistični svet deluje po poslovniku, ki ureja naloge,
organizacijo in način dela. Svet je sestavljen iz 14 članov, od katerih so trije predstavniki
Državnega zbora RS, en predstavnik Državnega sveta RS, dva predstavnika Vlade RS,
predstavnik Banke Slovenije, predstavnik delodajalcev in predstavnik delojemalcev,
predstavnik sodne veje oblasti, dva predstavnika statistične stroke in dva predstavnika
Statističnega urada RS. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Člani in
predsednik imajo štiriletni mandat.
Zaradi poteka mandata dr. Alenki Kajzer in mag. Saši Jazbec, predstavnicama Vlade RS v
Statističnem Svetu RS, je generalna direktorica Statističnega urada RS predlagala Vladi RS,

da se kot predstavnik Vlade RS v Statistični svet namesto dr. Alenke Kajzer imenuje vodja
Sektorja za kvantitativne analize in nacionalne račune v Uradu RS za makroekonomske
analize in razvoj, mag. Janez Kušar, namesto mag. Saše Jazbec pa generalna direktorica
Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance, mag. Irena Roštan.
Vir: SURS

