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174. redna seja Vlade RS
Vlada na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS ugotavlja, da ne sme biti organizator
referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru
Vlada je na današnji seji sprejela ugotovitveni sklep, da na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018 v referendumski kampanji o uveljavitvi Zakona o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper ne sme biti
organizator referendumske kampanje.
Iz odločitve Ustavnega sodišča RS namreč izhaja, da vlada ne sme biti organizator
referendumske kampanje in da si ne sme dodeliti iz proračuna sredstev, ki bi bila namenjena
njenemu nastopanju kot organizatorju referendumske kampanje. Vlada lahko skladno z
odločitvijo Ustavnega sodišča RS zagotavlja obveščenost volivcev le tako, da jih bodisi v
okviru svojega rednega delovanja bodisi z dodatnimi aktivnostmi stvarno, celovito in
transparentno informira. Vlada RS mora v novi referendumski kampanji ravnati skladno z
izhodišči, ki jih je glede nastopanja vlade v referendumski kampanji podalo Ustavno sodišče
RS. Vlada zato ugotavlja, da v referendumski kampanji ne sme biti organizator kampanje.
Vir: MzI
Vlada sprejela Dopolnitev Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v
zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave
Vlada je na današnji redni seji sprejela Dopolnitev Posebnega vladnega projekta za
skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.
Vlada je 6. 4. 2017 sprejela Poseben vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, št. 17000-3/2017/5
(PVP). Cilj PVP je
zagotovitev skrajšanja čakalnih dob v zdravstvu in povečanje kakovosti zdravstvene
obravnave, ki temelji na dodatnem delu zdravstvenih delavcev in opravljanju zdravstvenih
storitev na način, da bo manj napotovanja med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema. Eden
od ukrepov za doseganje cilja je, poleg opravljanja dela prek normativov dela zdravnikov,
dodatnih ur dela s pacienti, povečanja obsega opravljanja zdravstvenih storitev na način, ki za
paciente pomeni bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med
različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti, stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in
opravljanja zdravstvenih storitev na način, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob, tudi
stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za
skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. PVP
taksativno določa predpogoje, kriterije in merila, ki jih morajo zdravniki izpolnjevati za
stimulativno nagrajevanje. V času sprejetja PVP so bili oblikovani samo predpogoji in kriteriji
ter merila za zdravnike, kriteriji in merila za zobozdravnike pa so bili še v pripravi, zato je bilo s
projektom določeno, da bodo vključeni pozneje.
9. 11. 2017 Vlada RS sprejela Dopolnitev Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih
dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave št. 17000-3/2017/9, s katero

so se določili predpogoji in merila ter kriteriji za izplačilo delovne uspešnosti za zobozdravnike
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (priloga 3 PVP). Hkrati pa je bilo določeno, da se
merila in kriteriji za nagrajevanje povečanega obsega dela zobozdravnikov v okviru PVP na
sekundarni in terciarni ravni, v projekt vključijo naknadno.
V skladu z navedenim se dopolnjuje PVP tako, da se sprejme dodatna priloga, Priloga 4, ki
določa merila in kriterije za nagrajevanje zobozdravnikov na sekundarni in terciarni ravni.
Vir: MZ
Vlada sprejela Spremembo Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob
v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave
Vlada je na današnji redni seji sprejela Spremembo Posebnega vladnega projekta za
skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.
Vlada je 6. 4. 2017 sprejela Poseben vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP). Cilj PVP je zagotovitev skrajšanja čakalnih
dob v zdravstvu in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki temelji na dodatnem delu
zdravstvenih delavcev in opravljanju zdravstvenih storitev na način, da bo manj napotovanja
med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema. Eden od ukrepov za doseganje cilja je, poleg
opravljanja dela prek normativov dela zdravnikov, dodatnih ur dela s pacienti, povečanja
obsega opravljanja zdravstvenih storitev na način, ki za paciente pomeni bolj kakovostno
zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi zdravstvene
dejavnosti, stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in opravljanja zdravstvenih
storitev na način, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob, tudi stimulativno
nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za skrajševanje
čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. PVP taksativno
določa predpogoje, kriterije in merila, ki jih morajo zdravniki izpolnjevati za stimulativno
nagrajevanje. V času sprejetja PVP so bili oblikovani samo predpogoji in kriteriji ter merila za
zdravnike, kriteriji in merila za zobozdravnike pa so bili še v pripravi, zato je bilo s projektom
določeno, da bodo vključeni pozneje.
V skladu z navedenim je Vlada RS 9. 11. 2017 sprejela dopolnitev PVP, s katero so se določili
predpogoji in merila ter kriteriji za izplačilo delovne uspešnosti za zobozdravnike na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti. Kot predpogoj sta bila določena dosledna uporaba storitev
eZdravja, ki so uvedene pri izvajalcu in stabilno delujejo (e-recept, e-napotnica), in realizacija
pogodbeno dogovorjenega plana točk od začetka leta do konca opazovanega meseca.
Predpogoj realizacija pogodbeno dogovorjenega plana točk od začetka leta do konca
opazovanega meseca ni bil določen kot predpogoj za druge zdravnike na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti, kar bi lahko pomenilo neenako obravnavo zdravnikov na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti. Nadalje je bilo naknadno ugotovljeno, da spremljanje tega
predpogoja na individualni ravni ni podprto v obstoječem informacijskem sistemu Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, sprememba oziroma nadgradnja sistema samo za ta
namen pa bi terjala nesorazmerne stroške.
Upoštevaje navedeno se spreminja PVP tako, da se v Prilogi 3 kot predpogoj za izplačilo
delovne uspešnosti posameznega zobozdravnika črta realizacija pogodbeno dogovorjenega
plana točk od začetka leta do konca opazovanega meseca in torej kot predpogoj ostaja le
dosledna uporaba storitev eZdravja, ki so uvedene pri izvajalcu in stabilno delujejo (e-recept,
e-napotnica).
Vir: MZ
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in jo objavi v Uradnem
listu. Veljati začne s 1. aprilom 2018 in velja do 30. septembra 2018.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo
upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem
besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in
merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne
uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih, na
servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.
Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi
metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S
European Marketscan) in gibanju tečaja USD/€. Tako dobljeni modelski ceni mineralnega
naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v evrih/liter (Δt (Bio-)), ki se
izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se
izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega
povprečja cen biogoriv.
Vir: MGRT

Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
Vlada je izdala Uredbo o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je bil imenovan v začetku marca leta 2015. Njegovo
delovanje in financiranje je opredeljeno v Uredbi o delovanju in financiranju varuha odnosov v
verigi preskrbe s hrano, ki je veljala od julija 2014. V času od imenovanja varuha so se
pokazale dodatne potrebe in zahteve, zaradi katerih je potrebna nova uredba, predvsem
zaradi obračuna dejanskih stroškov prevozov in preostalih stroškov, ki jih ima varuh pri svojem
delu. Ti stroški se varuhu priznajo na podlagi predložitve dokazil o njihovem nastanku.
Sprememba je predvidena tudi pri nazivu ministrstva, ki se je preimenovalo v času od sprejetja
veljavne uredbe do danes. Uredba tudi na novo podrobneje določa administrativne postopke
znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potrebne za nemoteno delovanje
varuha, obenem pa zagotavlja tudi potrebne pogoje za delo varuha.
Predlagana uredba predstavlja za ministrstvo že v naprej določeno zakonsko obvezo organa
izdati predpis ter je bila predvidena in uzakonjena že ob sprejetju Zakona o kmetijstvu.
Izdajanje teh predpisov štejemo za opravljanje tekočih poslov v smislu 115. člena ustave.
Vir: MKGP
Sprememba Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na
območju Slovenj Gradca
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov na območju Slovenj Gradca.
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na
območju Slovenj Gradca je pripravljena z namenom, da se iz Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca izvzeme vodna zajetja
Troblje 1, Troblje 2 in Nove Pameče 2, saj se le-ta več ne uporabljajo za javno oskrbo s pitno
vodo.
Vodno zajetje Nove Pameče 1 je imelo z zajetjem Troblje 1 skupno širše vodovarstveno
območje (VVO III), zaradi česar je bilo treba zajetju Nove Pameče 1 določiti novo širše
vodovarstveno območje.
Vir: MOP

Vlada sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023
Vlada je na današnji seji sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje
2018–2023. Gre za prvi 6-letni načrt vlaganj, ki bo pripravljen vsako leto, kot je predvideno v
Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030. S tem t. i. drsnim
načrtom se bo nosilcem investicij olajšalo izvajanje teh investicij in predvsem zagotovilo
stabilnost na področju vlaganj v promet in prometno infrastrukturo.
V načrt je vključenih 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so vključeni v predlog
proračuna za leti 2018 in 2019. V letu 2018 je za te projekte predvidenih 230 milijonov evrov, v
2019 213 milijonov, v obdobju 2020–2023 pa se ocenjena višina sredstev zvišuje na okoli 280
milijonov evrov. Največ sredstev na letni ravni je načrtovanih za novogradnje in obvoznice (ki
so finančno tudi najbolj zahtevne), rekonstrukcije cest in ureditve skozi naselja. Bistveno se
povečuje sredstva za premostitvene objekte, geotehnične ukrepe in ureditev kolesarskih
povezav po celotni Sloveniji.
V prilogi tega načrta so zapisana vlaganja za vsako področje prometa, in sicer tista, ki so že
realizirana, tista, ki imajo navedeno finančno dinamiko in bodo realizirana v obdobju, za
katerega je pripravljen 6-letni načrt, ter vlaganja brez dinamike, ki se bodo realizirala po letu
2023. Prav tako so prikazani projekti na področju državnih cest, določeni po prioritetnem
vrstnem redu skladno z določili resolucije.
Vir: MzI

Vlada podpira novelo Zakona o pravilih cestnega prometa
Vlada je sprejela mnenje, da podpira novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga je
Državnemu zboru RS predložil poslanec Kamal Izidor Shaker, in ga poslala Državnemu zboru
RS.
S to novelo se črta pogoj vozniških izkušenj za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo
kategorij C1, C, D1 in D, določajo se pravila ravnanja udeležencev cestnega prometa v
območju skupnega prometnega prostora in najvišja dovoljena hitrost v navedenem območju,
prav tako se jasnejše predpisuje pogoj za zaseg motornega vozila. Pogoj za zaseg je
izpolnjen, če voznik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo tiste kategorije, v
katero spada vozilo, ki ga vozi, ali če je veljavnost dovoljenja potekla in je pogoj za podaljšanje
njegove veljavnosti predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdila o dodatnem
usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika. Če voznik vozi
z vozniškim dovoljenjem, katerega veljavnost je le datumsko potekla in pogoj za podaljšanje
njegove veljavnosti ni predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdila o dodatnem
usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika, pogoj za
zaseg motornega vozila ni izpolnjen, saj se takšna vožnja ne šteje za hujši prekršek.
Novela tudi znižuje višino za zadrževanje otrok z varnostnim pasom za odrasle, in sicer s 150
cm na 140 cm, saj temu ustrezajo ugotovljene fizične lastnosti otrok v RS, pri prekrških
najmanjše prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti na cesti v naselju, na cesti zunaj naselja ter
na avtocesti in hitri cesti, črta stransko sankcijo treh kazenskih točk ter predpisuje pogoje za
preizkušanje avtonomnih vozil. Na cesti se lahko določi območje, kjer lahko proizvajalci
avtonomnih vozil oziroma sistemov za avtonomno vožnjo preizkušajo ta vozila, pri čemer mora
biti območje označeno s predpisano prometno signalizacijo. Avtonomno vozilo mora biti tudi
ustrezno označeno, voziti pa ga sme le voznik, ki ni voznik začetnik. Določajo se tudi najvišje
dovoljenje hitrosti za vožnjo avtonomnih vozil v času preizkušanja, in sicer na avtocestah in
hitrih cestah 100 km/h ter na ostalih cestah 50 km/h.
Vir: MzI

Vlada ne podpira predlaganih dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da ne podpira dopolnitev Zakona o prevozih v
cestnem prometu, ki jih je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Mihom Kordišem, in ga poslala Državnemu zboru RS.
Glede obveze po vgradnji tahografa tudi v dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3
metra ali več ter v vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in so
zasnovana ter izdelana za prevoz več kot šestih potnikov poleg voznika, vlada meni, da je
primerneje, da se to področje – v primeru dogovora – enotno uredi na ravni EU, in sicer v
okviru uredbe o pravilih o časih voženj, odmorih in počitkih voznikov ter uredbe o tahografih. V
zvezi z zaposlovanjem voznikov pa vlada meni, da je sistemsko najustrezneje, da to področje
ureja krovni Zakon o delovnih razmerjih in ni potrebe po dodatnem urejanju v Zakonu o
prevozih v cestnem prometu.
Vir: MzI

Vlada sprejela mnenje o noveli Zakona o voznikih
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o noveli Zakona o voznikih, ki ga je Državnemu
zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Ivanom Prelogom, in ga poslala
Državnemu zboru RS.
Vlada podpira novelo zakona v delu, kjer se določajo izjeme pri vožnji manjših gasilskih vozil,
in sicer pod štirimi pogoji. Prvi je, da se med izjeme uvrsti tudi reševalna in specialna vozila za
izvajanje nujne medicinske pomoči, intervencijska vozila civilne zaščite, gorske, jamarske ter
podvodne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija. Drugi
pogoj je, da bo moral voznik motornega vozila, katerega največja dovoljena masa presega
3.500 kg, pred začetkom praktičnega dela usposabljanja z veljavnim zdravniškim spričevalom
dokazati, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo teh vozil, ter da bo s teoretičnim in
praktičnim usposabljanjem pridobil vsa potrebna znanja in spretnosti, ki se zahtevajo za vožnjo
teh vozil. Tretji pogoj je, da teoretično in praktično usposabljanje voznikov izvaja strokovno
usposobljen organ ali organizacija in ne Gasilska zveza Slovenije. Četrti pa, da so izjeme pri
vožnji intervencijskih vozil dopustne le pri izvajanju nujnih nalog in predpisanih vaj.
Vlada ne podpira sprememb zakona v delu, kjer se ukinja krajevna pristojnost za opravljanje
nekaterih kontrolnih zdravstvenih pregledov. Vlada meni, da je veljavna zakonska ureditev
primerna glede na cilj, t.j. varnost vseh udeležencev cestnega prometa. Z določitvijo krajevnih
pristojnosti za opravo nekaterih kontrolnih zdravstvenih pregledov (storilci prekrškov in
kaznivih dejanj) se je namreč onemogočilo prehajanje oseb od enega k drugemu
pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti zaradi pridobitve spričevala o opravljenem
kontrolnem zdravstvenem pregledu. Ob tem se je izenačilo voznike, ki so na kontrolni
zdravstveni pregled bili napoteni s strani upravne enote, izbranega osebnega zdravnika ali
zdravnika specialista, in voznike, ki so kontrolni zdravstveni pregled morali opraviti (za
postopek vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, odložitve izvršitve prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja oz. ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja), ter voznike,
ki so želeli kontrolni zdravstveni pregled opraviti prostovoljno (zaradi izbrisa kazenskih točk).
Prav tako se je olajšala izvedba vseh potrebnih preiskav na območju stalnega oz. začasnega
prebivališča osebe in pridobitev zdravstvene dokumentacije s strani izbranega osebnega
zdravnika, ki je načeloma izbran na območju stalnega oz. začasnega prebivališča osebe, ki
opravlja kontrolni zdravstveni pregled.
Vir: MzI

Vlada se je seznanila s poročilom o izvedenih dejavnostih na področju finančnega
izobraževanja
Vlada se je danes seznanila s poročilom o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev
nacionalnega programa finančnega izobraževanja za leto 2017.
Vlada je decembra 2010 potrdila nacionalni program finančnega izobraževanja, ki ga je
pripravila medresorska delovna skupina, v kateri so sodelovala ministrstva, pristojna za
finance, gospodarstvo, delo in socialne zadeve ter izobraževalni sistem. Pri njenem delu so
sodelovali tudi nadzorni organi in interesna združenja s področja finančnega sistema ter Zveza
potrošnikov Slovenije. Ministrstvo za finance mora v sodelovanju z drugimi ministrstvi enkrat
letno poročati vladi o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa.
Ministrstvo za finance je tudi v letu 2017 nudilo informacijsko podporo in opravilo razgovore s
predstavniki, ki so pokazali interes za sodelovanje. Hkrati je sledilo razvoju v tem delu
dejavnosti, saj so tudi interesna združenja, nadzorni organi finančnega sistema in druge
institucije prepoznali, da je naloga celotnega finančnega sektorja ozaveščanje in informiranje
javnosti o pomembnosti finančne pismenosti ter s tem o prevzemanju odgovornosti za lastno
finančno varnost. V poročilu so predstavljeni nekateri njihovi projekti.
Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem
času izjemno povečalo, zato je odbor za finančno stabilnost, katerega člani so Agencija za trg
vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in ministrstvo za
finance, oktobra 2017 uporabnike z javno objavo na spletnih straneh vseh svojih članov
opozoril na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje
vlagajo.
Finančna uprava RS je v letu 2017 že četrto leto zapored izvajala projekt davčnega
opismenjevanja mladih, ki je namenjen otrokom v zadnji triadi osnovne šole in srednji šoli ter
katerega cilj je ozaveščati mlade o pomembnosti plačevanja davkov tako za družbo kot celoto
kot za vse posameznike, ki so deležni javnih dobrin, kot jih prebivalcem zagotavlja država prek
svojih socialnih sistemov. Hkrati se mladi tako običajno tudi prvič srečajo z davki, ki so
predstavljeni strokovno in sistematično, saj tematika davkov žal praviloma ni vključena v naš
izobraževalni sistem.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja na spletni strani redno posodablja in objavlja opis
sistema prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter statistične podatke tega
zavarovanja, podatke o upravljavcih pokojninskih skladov in pokojninskih skladih. Znotraj
področja aktivne politike zaposlovanja ministrstvo sicer ne izvaja neposrednih ukrepov,
namenjenih finančnemu opismenjevanju, kljub temu pa izvaja aktivnosti neformalnega
izobraževanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2017 nadaljevalo javno službo
splošnega svetovanja potrošnikom po telefonu na brezplačni številki 080 88 99. Zavod RS za
šolstvo je v letu 2017 izvedel regijska študijska srečanja za vse učitelje, ki v osnovnih šolah
poučujejo gospodinjstvo. Pri analizi učnih načrtov v osnovni šoli se namreč ugotavlja, da so
vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, vendar ima z vidika
finančnega izobraževanja pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo. Zavod je pripravil in
ureja tudi spletno učilnico za učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo v osnovni šoli.
Vir: MzI
Mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku
Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

S predlogom zakona želijo predlagatelji urediti področje udeležbe delavcev pri dobičku
oziroma finančne participacije in posledično spodbuditi delitev dobička med delavce v večjem
obsegu kot po sedanjem Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob).
Predlagatelji so med poglavitnimi spremembami ureditve izpostavili sedem rešitev:
 delitev bilančnega dobička družbe med delavce na podlagi pogodbe,
 vključitev v sistem udeležbe v dobičku, ki bi bila za osebne družbe po Zakonu o
gospodarskih družbah (ZGD-1) prostovoljna, za kapitalske družbe z več kot 20 delavci
in sprejetim sklepom skupščine o delitvi več kot 15 odstotkov vrednosti ugotovljenega
bilančnega dobička pa obvezna,
 udeležba delavcev v dobičku družbe, ki so zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja
dejavnost zagotavljanja dela delavcev tej družbi,
 ohranitev sistema davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost,
 poenostavitev postopka sklenitve pogodbe o udeležbi pri dobičku,
 poenostavitev postopka registracije pogodbe neposredno z obvestilom Finančni upravi
Republike Slovenije in
 uvedba delavskega delničarstva kot posebne oblike vključevanja delavcev v
upravljanje družb.
Predlagatelji v predlogu zakona poleg drugih rešitev predlagajo tudi delni odmik od načela
prostovoljnosti sistema udeležbe delavcev pri dobičku, s tem ko za kapitalske družbe pod
določenimi pogoji določajo obvezno udeležbo delavcev pri dobičku. Slovenska ureditev je v
skladu s sprejetimi evropskimi priporočili, ureditev pa bi bilo primerno spremeniti le v socialnem
dialogu na podlagi predhodne analize stanja in presoje učinkov.
Na podlagi predstavljenih argumentov in pomislekov Vlada predloga zakona ne podpira.
Vir: MGRT
Sprejet letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018, ki ga Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni,
nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam.
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 je pripravljen skladno s cilji,
usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022. Upoštevani so načrtovani najpomembnejši
programi in aktivnosti ministrstev in vladnih služb ter sprejet proračun Republike Slovenije za
leto 2018.
Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2018 bo usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev, določenih z nacionalnim
programom, to so izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih, povečevanje
zmogljivosti opazovalnih omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in
odzivnosti ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme.
Predloge posameznih nalog so posredovali tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter združenja občin, in sicer Gasilska zveza
Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije,
Gorska reševalna zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovensko združenje za
požarno varstvo in Skupnost občin Slovenije.
Načrt nima neposrednih finančnih posledic.
Vir: MO

Mnenje vlade k predlogu novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jasno Murgel je Državnemu zboru RS
predložila v obravnavo in sprejetje predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na vprašanja pravice do
spremljevalca ter vodenja postopkov.
Vlada predlogu ne nasprotuje, opozarja pa, da prinaša dodatno finančno obveznost. Zato je
potrebna dodatna uskladitev, in sicer tako, da bodo finančni učinki prikazani realno ob
ustreznih predpostavkah, ki bodo temeljile na predvidenem številu upravičenih otrok do
spremljevalca ter predvidenem številu novih zaposlitev spremljevalcev in širših pravic, ki bi jih
predlagana sprememba prinesla. Pri tem finančni učinki ne bodo višji od trenutno ocenjenih, to
je 200.000 evrov.
Upoštevati je treba tudi Zakon o fiskalnem pravilu ter Odlok o okviru za pripravo proračunov
sektorja država za obdobje od 2018-2020, še opozarja vlada. Ta za posamezno leto določa
največji obseg izdatkov državnega proračuna in drugih srednjeročnih dokumentov ter ne
dopušča povečevanja izdatkov. Terja pa sprejemanje strukturnih ukrepov, s ciljem zagotoviti
srednjeročno uravnoteženost proračunov.
Vir: MIZŠ
Mnenje o predlogu sprememb Zakona o političnih strankah
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o političnih strankah, ki ga
je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani
Möderndorfer), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada ugotavlja, da se s predlogom Zakona o spremembah Zakona o političnih strankah želi
odpraviti neskladje prvega in drugega odstavka 24.c člena z 28. členom Zakona o političnih
strankah. Neskladje je nastalo s sprejetjem amandmaja k 5. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki je spremenil 28. člen zakona (ta ureja
prekrške za najhujše kršitve zakona).
Po pregledu besedila predloga zakona Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da redakcijska
napaka, odprava katere je cilj predloga, še vedno ni odpravljena. Popravek prvega in drugega
odstavka 24.c člena zakona se namreč sklicuje na napačni (drugi) odstavek 28. člena zakona.
Določba 28. člena veljavnega zakona namreč v prvem odstavku določa prekrške za stranko za
najhujše kršitve zakona, za katere je predpisana globa od 6.000 do 30.000 evrov, v drugem
odstavku določa globo za odgovorno osebo stranke, ki stori prekršek iz prvega odstavka istega
člena, v tretjem odstavku pa določa prekrške za stranko, za katere je predpisana globa od
4.200 do 21.000 evrov, med katerimi so tudi prekrški, na katere se sklicuje 24.c člen zakona.
Zato bi se besedilo tako prvega kot drugega odstavka 1. člena predloga zakona moralo
sklicevati na ustrezne točke tretjega odstavka 28. člena zakona.
Vlada Republike Slovenije sicer podpira namen predlagatelja, vendar pa predlog zakona
podpira le, če se 1. člen predloga zakona med zakonodajnim postopkom ustrezno popravi.
Vir: MNZ
Vlada o delu stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje v letu 2017
Vlada se je seznanila z delom stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje v
letu 2017.
Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje je bila imenovana s sklepom
Vlade RS 9. februarja 2017. V letu 2017 je nadaljevala s procesom priprave Strategije razvoja
Slovenije 2030 (SRS), ki sta ga pred tem začeli predhodni in nato ukinjeni horizontalna

skupina za koordinacijo priprave SRS in mreža koordinatorjev za pripravo SRS. Proces je bil
uspešno zaključen s sprejetjem končnega dokumenta 7. decembra 2017 na Vladi RS.
Tekom procesa priprave SRS se je okrepilo horizontalno sodelovanje resorjev za nadaljevanje
kontinuiranega zasledovanja strateških pristopov k razvoju, zlasti pri oblikovanju izvedbenih
dokumentov in pri spremljanju uresničevanja ciljev SRS in Agende za trajnostni razvoj 2030.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je na podlagi prispevkov glede
uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (SDG), ki so jih zbrali člani Delovne
skupine za razvojno načrtovanje, in podatkov Statističnega urada RS pripravila pregled
uresničevanja SDG. Slovenska delegacija je prostovoljno poročilo uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja Agende 2030 predstavila na Političnem forumu na visoki ravni v
Združenih narodih v New Yorku 19. julija 2017.
Vir: SVRK
Vlada se je seznanila s Poročilom Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih
nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017
Ministrstvo za javno upravo je zaključilo realizacijo načrta izvedbe sistematičnega nadzora
občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Načrt je bil sprejet leta 2013, nadzor pa je
obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov.
V letih 2013 in 2014 je bil nadzor opravljen v 47 občinah, leta 2015 v 50 občinah, leta 2016 pa
v 45 občinah. V letu 2017 je bil nadzor opravljen v 70 občinah, od katerih jih je do 31. 1. 2018
osem predpise v celoti uskladilo, sedem pa delno.
Po opravljenem strokovnem nadzoru MJU izda pisno opozorilo, s katerim opozori na konkretna
neskladja pregledanih občinskih aktov z ustavo in zakoni ter določi (šestmesečni) rok, v
katerem naj občina uskladi akte. Ker MJU nadzor izvaja na podlagi 88. a člena Zakona o
lokalni samoupravi in 64. člena Zakona o državni upravi in ne na podlagi Zakona o splošnem
upravnem postopku ali Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pa ne gre za odločbo v upravnem
postopku.
Le redke občine ne pričnejo z uskladitvami navedenih občinskih predpisov, a če občina tudi po
enem letu ne uspe uskladiti svojih predpisov, jo MJU na to ponovno opozori. Učinki nadzora so
boljši predpisi, skladnost občinskih predpisov s sistemsko zakonodajo in zmanjšanje
administrativnih bremen.
Vsem občinam, v katerih je bil nadzor opravljen med letoma 2013 do 2017, so bila izdana
pisna opozorila. Uspešno končan postopek nadzorstva pomeni, da so usklajeni in v uradnih
glasilih občin objavljeni statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega
odbora. Posamezna občina je opravila uskladitev vseh treh predpisov občine v povprečju v
dvanajstih mesecih. Takšen rok je sprejemljiv, če upoštevamo, da občinski svet sprejema
statut občine z dvotretjinsko večino glasov vseh članov in poslovnik občinskega sveta z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
Vir: MJU
Vlada se je seznanila s poročilom o delu Delovne skupine za vzpostavitev specializirane
enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju
Vlada je 19. 10. 2016 imenovala Delovno skupino za vzpostavitev specializirane enote za
obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.
Delovna skupina se je od imenovanja sestala štirikrat, v tem času je pripravila pregled dobrih
praks v tujini (Avstriji, Nizozemskem, Hrvaškem, Nemčiji, Italiji in Angliji) in analizo stanja v
Sloveniji. Glavni namen analize stanja v Sloveniji je bil določitev števila oseb, ki potrebujejo

specializirano obravnavo. Tako analiza vključuje pregled stanja v okviru socialnega varstva
(institucionalno varstvo v posebnih socialno varstvenih zavodih) ter podatek o številu
potencialnih uporabnikov, ki je bil pridobljen na osnovi izkušenj in zasedenosti Enote za
forenzično psihiatrijo v UKC MB (EFP UKC MB). Analizo stanja na področju socialnega varstva
je opravila Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS). Delovna skupina je pripravila tudi
osnovni koncept delovanja nove specializirane obravnave za osebe.
V skladu s sprejetimi sklepi, delovna skupina trenutno pripravlja ustrezne (kadrovske in
prostorske) standarde in normative za novo predlagan sistem specializirane obravnave. Pri
tem se bo v osnovi uprla na naslednje dokumente in jih prilagodila v skladu s postavljenim
konceptom nove specializirane obravnave v Sloveniji:
- standardi in normativi, ki veljajo za Enoto forenzične psihiatrije v UKC MB;
- standardi in normativi, ki jih delovna supina zbrala v okviru pregleda dobrih praks v
tujini,
- predlogi SSZS, poslani 25. 10. 2017.
Po pripravljenih standardih in normativih bo delo nadaljevala v skladu z nalogami iz sklepa o
imenovanju delovne skupine in sicer s proučitvijo zakonodaje in pripravo zakonodajnih
predlogov/sprememb ter s pripravo elaborata, katerega del predstavlja izvedba pilotnega
projekta.
Vir: MDDSZ
Vlada določila višino prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za
otroke za leto 2018
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je z Resolucijo 57 (I) z dne 11.
decembra 1946, v skladu s 55. členom Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,
ustanovila Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF). Namenjen je bil zagotavljanju
kratkoročne nujne pomoči otrokom v povojni Evropi.
UNICEF ima sedež v New Yorku in nudi dolgoročno humanitarno in razvojno pomoč otrokom v
državah v razvoju. Kot prostovoljno financirana fundacija se UNICEF opira na prispevke vlad in
zasebnih donatorjev. Njegov program poudarja socialno zaščito družin in otrok, pravično
dostopnost do dobrin, zmanjšanje revščine in smrtnosti otrok. Redni prispevki vlad in drugih
donatorjev UNICEF-u omogočajo izpolnitev razvojnih ciljev, otrokom pa boljše zdravje, čisto
vodo, dobro prehrano in izobraževanje.
Republika Slovenija nakazuje za dejavnost in aktivnosti UNICEF svoj letni prispevek od leta
2002. Republika Slovenija si namreč ves čas aktivno prizadeva za varstvo in promocijo
otrokovih pravic, tako na svojem območju kot tudi širše, v mednarodni skupnosti, s plačilom
letnega prispevka pa izražamo podporo delovanju UNICEF-a ter priznanje delu in dosežkom te
organizacije pri zaščiti pravic otrok. Hkrati se na ta način Unicefu tudi zahvaljujemo za uspešno
sodelovanje z Republiko Slovenijo.
Vlada Republike Slovenije bo tako tudi za leto 2018 za dejavnost Sklada Združenih narodov za
otroke (UNICEF) nakazala letni prispevek v višini 30.400 USD. Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki 7172 »Mednarodno sodelovanje« pri Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, ki jih nakaže direktno Skladu Združenih narodov za otroke
v New Yorku.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine
dodatka za tujo nego in pomoč
Veljavni Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb določa, da
nadomestilo znaša 36 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega

v Republiki Sloveniji v minulem let. Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih
osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 % in največ 30 % čistega osebnega
dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša
dodatek najmanj 10 % in največ 20 % čistega osebnega dohodka (drugi odstavek). Za
ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji,
določeni s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva in pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (tretji odstavek).
Višina povprečne plače v Republiki Sloveniji je za let 2017 znašala 1.062,00 evrov. Na podlagi
tega je Vlada Republike Slovenije s sklepom določila novo višino zneska nadomestila in
dodatka za tujo nego in pomoči, ki se uživalcu izplačujejo od 1. aprila naprej.
Zneski, ki bodo izplačani uživalcem:
1. nadomestilo za invalidnost: 382,32 evrov;
2. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb: 212,40 evrov;
3. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju
večine osnovnih življenjskih potreb: 106,20 evrov.
Vir: MDDSZ
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Branka Grimsa
Poslanec mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko
vprašanje v zvezi z ravnanjem vlade glede plače bivše funkcionarke na Državnem odvetništvu.
Skladno s prvim odstavkom 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (v
nadaljevanju: ZFDO) o pravici funkcionarja, ki mu je prenehala funkcija, do nadomestila plače,
odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje oziroma izvolitev, ali od njega pooblaščeno
telo, za občinske funkcionarje pa delovno telo predstavniškega organa (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ). Drugi odstavek istega člena ZFDO nadalje določa, da mora funkcionar, ki mu
je prenehala funkcija, za uveljavljanje pravice do nadomestila plače, najkasneje v 15 dneh po
prenehanju funkcije, pristojnemu organu iz prejšnjega odstavka predložiti vlogo za uveljavljanje
pravice do nadomestila plače in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do
nadomestila plače. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega
delodajalca mora izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča. O vlogi za uveljavljanje pravice do
nadomestila plače po določbi tretjega odstavka 15. člena ZFDO odloči pristojni organ v 14
dneh od prejema vloge z odločbo. Ker je bila Mateja Senih nazadnje v letu 2009 za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu imenovana z odločbo Vlade RS, pristojni organ po
tretjem odstavku 15. člena ZFDO predstavlja Vlada RS.
ZFDO v 17. členu sicer določa, da so pravice sodnikov, javnih tožilcev in njihovih namestnikov,
sodnikov za prekrške, javnih pravobranilcev in njihovih namestnikov, družbenih pravobranilcev
samoupravljanja in njihovih namestnikov ter pomočnikov po prenehanju funkcije določene s
posebnimi zakoni.
Upoštevaje dikcijo 17. člena ZFDO državni pravobranilci pravice do nadomestila plače po
prenehanju funkcije ne morejo uveljavljati na podlagi določb ZFDO, temveč jim nadomestilo
plače po prenehanju funkcije pripada le v primeru, če tako določa posebni zakon. V
konkretnem primeru posebni zakon v smislu 17. člena ZFDO predstavlja Zakon o državnem
odvetništvu1 (v nadaljevanju: ZDOdv).
ZDOdv v prehodnih in končnih določbah v osmem odstavku 95. člena določa, da ima državni
pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca, ki po izteku mandatne dobe iz
objektivnih razlogov ne more skleniti delovnega razmerja za delovno mesto, ki ustreza stopnji

njegove izobrazbe za določeno vrsto poklica in izpolnjenim letom delovnih izkušenj, do
nastopa drugega dela ali do izpolnitve pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v
višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, vendar najdalj za tri mesece.
V zvezi z zastavljenim poslanskim vprašanjem Vlada RS še pojasnjuje, da je Mateja Senih, ki ji
je dne 3. 12. 2017 potekel mandat državne odvetnice, dne 4. 12. 2017 na Vlado RS naslovila
vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemala, če bi funkcijo še
naprej opravljala. Imenovana, ki je delo državne pravobranilke opravljala od leta 1997, od leta
2008 dalje pa je opravljala tudi delo namestnice generalnega državnega pravobranilca, je
namreč menila, da je, glede na to, da ji je mandat državne odvetnice potekel, iz objektivnih
razlogov pa pri Državnem odvetništvu RS ni mogla skleniti delovnega razmerja za delovno
mesto, ki ustreza stopnji njene izobrazbe in izpolnjenim letom delovnih izkušenj, do
navedenega nadomestila plače upravičena.
V postopku ugotavljanja upravičenosti Mateje Senih do nadomestila plače je Ministrstvo za
pravosodje generalnega državnega odvetnika zaprosilo za pojasnilo, ali so na Državnem
odvetništvu RS po izteku mandata Mateje Senih obstajali taki objektivni razlogi, ki so
onemogočali sklenitev delovnega razmerja za delovno mesto, ki bi ustrezalo stopnji njene
izobrazbe za določeno vrsto poklica in izpolnjenim letom delovnih izkušenj. Ker po navedbah
generalnega državnega odvetnika tedaj veljavna sistemizacija ni vključevala prostega
delovnega mesta z navedenimi pogoji za zasedbo delovnega mesta, ki bi bili primerljivi mestu
državnega pravobranilca oziroma delovnemu mestu državnega odvetnika, je Vlada RS
ugotovila, da Mateji Senih pripada pravica do nadomestila plače, kot je le-ta določena v
osmem odstavku 95. člena ZDOdv, saj ji je funkcija državne pravobranilke oziroma državne
odvetnice prenehala dne 3. 12. 2017, pri čemer imenovana z opravljanjem dela na Državnem
odvetništvu RS na delovnem mestu, ki bi ustrezalo stopnji njene izobrazbe in dopolnjenim
letom delovnih izkušenj iz objektivnih razlogov ni mogla nadaljevati. Vlada RS je še odločila,
da navedena pravica Mateji Senih pripada od izteka mandatne dobe do nastopa drugega dela
in sicer v višini plače, ki bi jo prejemala, če bi opravljala funkcijo, vendar najdalj za tri mesece.
Vir: MP
Vlada odgovorila poslancu dr. Vinku Gorenaku v zvezi s problematiko nerazglašenih
oporok
Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je bilo v obdobju od leta 1991 pred vsemi okrajnimi sodišči
skupno nerazglašenih 945 oporok, pregled pa se je nato razširil še na celotno obdobje do leta
1945. V okviru tega pregleda se je izkazalo, da bi do materialnopravnih posledic lahko prišlo v
140 primerih nerazglašenih oporok, ki niso bile upoštevane v zaključnem zapuščinskem spisu.
Po podatkih Državnega odvetništva Republike Slovenije je bilo na Državno pravobranilstvo oz.
Državno odvetništvo RS v tako imenovanem predhodnem postopku do sedaj vloženih 32
odškodninskih zahtevkov, od katerih je bila:
 v 11 zadevah sklenjena izvensodna poravnava,
 v 3 zadevah je bila oškodovancem poslana ponudba za poravnavo in se trenutno čaka na
njihov odziv,
 v 1 zadevi je bila poslana ponudba za poravnavo in je stranka ni sprejela,
 v 10 zadevah je bil zahtevek zavrnjen,
 7 zadev pa je še odprtih oziroma v delu.
V sklenjenih 11 izvensodnih poravnavah se je Republika Slovenija zavezala izplačati
odškodnino v skupni višini 242.763,24 EUR.
V odškodninskih postopkih, ki tečejo pred sodiščem je Državno odvetništvo RS doslej v
odgovor prejelo 6 tožb, v katerih oškodovanci zatrjujejo nastanek škode, povezane z
nerazglašenimi oporokami. Dve zadevi sta že zaključeni in sicer:
- v zadevi kjer je tožeča stranka zahtevala plačilo odškodnine v višini 127.885,00 EUR, je
bila sklenjena sodna poravnava, s katero se je RS zavzela izplačati 70.000 EUR
odškodnine,

-

v zadevi kjer je tožeča stranka zahtevala odškodnino v višini 21.000 EUR, pa je sodišče
tožbeni zahtevek pravnomočno zavrnilo.

V preostalih štirih sodnih postopkih, ki na sodišču še niso zaključeni, znaša skupna višina
tožbenih zahtevkov 385.446,66 EUR.
Vir: MP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z načrti razvoja
izkoriščanja geotermalne energije v Murski Soboti
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z
načrti razvoja izkoriščanja geotermalne energije v Murski Soboti in ga posredovala Državnemu
zboru RS.
Vlada odgovarja, da je treba geotermalno energijo kot enega od obnovljivih virov energije
(OVE) izkoristiti v največji možni meri, pri čemer moramo upoštevati ceno tehnologije glede na
učinek uporabe in cilje na področju varstva okolja.
Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) ima trenutno odprt javni poziv za kreditiranje
okoljskih naložb lokalnih skupnosti. Nanj se lahko prijavijo občine za postavitev, rekonstrukcijo
ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter pripravo sanitarne tople
vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz OVE.
Predlog posodobitve Akcijskega načrta za OVE, ki je trenutno v fazi sprejemanja, med
predvidenimi ukrepi za dosego ciljev do leta 2020 navaja tudi izrabo geotermije pri
zagotavljanju učinkovitega koriščenja toplote pri rabi termalne vode iz geotermalnih
vodonosnikov in rabi plitve geotermalne energije (raba termalne vode iz geotermalnih
vodonosnikov in vgradnje geotermalnih toplotnih črpalk za izkoriščanje plitve geotermalne
energije). Identificirana je možnost izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne
energije v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem na področju Lendave, Črenšovcev in
Dobrovnika. Geološki zavod Slovenije na osnovi razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v
Sloveniji nerealno pričakovati proizvodnjo električne energije iz geotermalne toplote do leta
2020. Uvajanje sistemov izkoriščanja geotermije je potrebno urediti tudi na zakonodajni ravni.
Aktivnosti v zvezi s spodbujanjem uporabe geotermalne energije se izvajajo prek različnih
projektov in deležnikov, med pomembnejšimi je Geološki zavod Slovenije, ki skrbi za pripravo
kart in zemljevidov s potenciali geotermalne energije. Ena do aktivnosti je tudi priprava karte
plitve geotermije, ki bo dostopna širši javnosti.
Ministrstvi, pristojni za energijo in varstvo okolja, s slovenskimi podjetji sodelujeta pri razpisu
evropskega projekta ERA-NET Geothermica, ki se osredotoča na rabo geotermalne energije
srednje in visoke entalpije za direktno ogrevanje in proizvodnjo električne energije.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s političnim
kadrovanjem
Vlada je 27. 2. 2018 prejela pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z imenovanjem
direktorja Doma starejših občanov Metlika.
V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu direktorje domov za starejše imenuje in
razreši svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem
mnenju občine, v kateri ima zavod sedež.
Postopek imenovanja direktorja se v skladu z Zakonom o zavodih začne na podlagi javnega
razpisa. Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev,
predstavniki lokalne skupnosti in predstavniki oskrbovancev, na podlagi javnega razpisa izbere

kandidata, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom
ali pravili zavoda.
Postopek imenovanja svet zavoda nadaljuje s pridobitvijo mnenja pristojnega organa lokalne
skupnosti in posredovanjem sklepa o izbiri v soglasje ministru, pristojnem za socialno varstvo.
Odločitev, ali bo izbrani kandidat tudi direktor zavoda, je sprejeta šele, ko je podano soglasje
ministra, pristojnega za socialno varstvo. Svet zavoda namreč zaključi postopek imenovanja in
imenuje direktorja s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
V skladu z Navodili za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, ki so
izdana na podlagi 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, so predstavniki ustanovitelja
dolžni pridobiti mnenje ministrstva v primeru imenovanja ali razrešitve direktorja in tudi v drugih
primerih, pomembnih za finančno in strokovno poslovanje zavoda.
Skladno z zakonodajo in Navodili je izbira direktorja odgovornost in pristojnost sveta zavoda.
Svet zavoda v skladu s 7. členom Navodila na podlagi pisnega, izjemoma ustnega zaprosila
predstavnika ustanovitelja, zagotovi mnenje ministrstva, ki je predmet tega navodila, vsaj en
dan pred sejo, pisno ali ustno.
Vir: MDDSZ
Odgovor na poslansko vprašanje o sprejemu v državljanstvo RS iz nacionalnih razlogov
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert glede sprejema v
državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, ki ga pošlje Državnemu zboru.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je pristojni resorni organ za
ugotavljanje nacionalnih razlogov za izredno naturalizacijo, pri sprejemu v državljanstvo
Republike Slovenije upošteva merila in kriterije iz Uredbe o merilih za ugotavljanje
nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo RS (uredba) na podlagi 13. člena Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije. Obstoj razlogov za izredno naturalizacijo v skladu s četrtim
odstavkom 13. člena zakona pa ugotovi Vlada RS. Urad vsakega prosilca obravnava
individualno.
Članstvo v slovenskem izseljenskem društvu, četudi večletno, samo po sebi še ne pomeni, da
prosilec izpolnjuje pogoje, ki bi utemeljevali izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov.
Članstvo v društvu mora biti aktivno, kar mora biti razvidno iz vloge oziroma mora prosilec
izkazati okoliščine, ki omogočajo sklep o njegovem aktivnem večletnem članstvu v slovenskih
društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah in
njegovi trajni osebni pristni zvezi z Republiko Slovenijo. Prosilci na različne načine dokazujejo
omenjene okoliščine in dejstva (npr. prosilec se uradno deklarira kot Slovenec v državi svojega
bivanja, prosilec izkaže pogosta potovanja v Republiko Slovenijo in sodelovanje s Slovenijo na
različnih področjih družbenega in poklicnega življenja, prosilec govori slovensko ali obiskuje
šole slovenskega jezika itd.), med drugim tudi s potrdili ali priporočili slovenskih društev in
organizacij. Potrdila morajo biti izdana in podpisana s strani formalnega zastopnika društva
oziroma predsednika društva ali organizacije. V primeru nejasnosti ali potrebi po dodatnih
informacijah o prosilcu ali društvih oziroma organizacijah, ki so izdale omenjeno potrdilo ali
priporočilo, urad za dodatna pojasnila zaprosi pristojno diplomatsko-konzularno predstavništvo
Republike Slovenije ali zaprosi Ministrstvo za notranje zadeve, da pozove prosilca k dopolnitvi
njegove vloge.
Vlada pojasnjuje, da izredna naturalizacija pomeni izjemen prispevek k družbenemu,
gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu ali drugačnemu razvoju Republike Slovenije ali k
povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije. Osebe, ki
prosijo za državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije, morajo poleg določil zakona izpolnjevati še merila iz uredbe, zato Vlada
RS zaenkrat ne razmišlja, da bi zaostrila pogoje iz 13. člena Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije

Iz statistični podatkov je razvidno, da je bilo od 1. 1. 2012 do 1. 2. 2018 za izredno
naturalizacijo vloženih 1.739 vlog. V istem obdobju je bilo pozitivno rešenih 1.433 vlog,
negativno pa 483 vlog.
Vir: MNZ
Odgovor na poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja o izvajanju mladinske politike
Poslanec Ljubo Žnidar je na vlado naslovil vprašanje, kako se izvaja mladinska politika na
lokalni ravni in kako izvajanje spremljajo pristojni državni organi.
Vlada poslancu odgovarja, da je izvajanje mladinske politike na lokalni ravni v pristojnosti
lokalnih skupnosti, za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju pa skrbi Urad RS
za mladino. Ta je decembra lani objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega
dela v letih 2018 in 2019, za kar je namenjenih 1.45 milijona evrov. V okviru tega se
sofinancirajo različne organizacije v mladinskem sektorju, ki prispevajo k razvoju mladinskega
dela in mladinskih politik na lokalni ravni, mladinskih centrov in nacionalnih mladinskih
organizacij.
Urad za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom spodbuja razvoj mladinskih politik na
lokalni ravni s projektom Rastimo skupaj. Preko javnega poziva za sofinanciranje programov
mladinskega dela pa podpira tudi organizacijo Inštitut za mladinsko politiko, ki skrbi za
podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina. Podeljujejo ga tistim lokalnim skupnostim, ki
uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.
Vir: MIZŠ
Drugo poročilo o delu Medresorske komisije za človekove pravice
Vlada se je na današnji seji seznanila z drugim poročilom Medresorske komisije za človekove
pravice, katerega priloga so Smernice za pripravo poročil Republike Slovenije in izvedbo
sorodnih mednarodnih aktivnosti na področju človekovih pravic.
Drugo poročilo Medresorske komisije za človekove pravice Vladi RS povzema delo Komisije v
obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
Vlada je sprejela sklep, da lahko na področjih, kjer so potrebni posebni zaščitni ukrepi,
ministrstva in drugi državni organi oblikujejo zakonske rešitve, ki omogočajo zbiranje in
obdelavo tistih podatkov, ki pomagajo pri oblikovanju ustreznih pozitivnih ukrepov za ciljne
skupine prebivalstva, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vlada se je seznanila s potrebo po ureditvi področja priznanja spola v primerih transspolnih in
interspolnih oseb v zakonodaji.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih
programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Švicarsko
konfederacijo
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih
satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani.

Sporazum je bil podpisan v Bruslju 18. decembra 2013 ob robu zasedanja Sveta Evropske
unije. Švica je sporazum ratificirala 7. julija 2015, na ravni EU pa postopki ratifikacije v državah
članicah Evropske unije še potekajo.
Švica si je iz tehnoloških, geografskih in finančnih razlogov zagotovila pomembno vlogo v
evropskih programih globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) Galileo. Švica
zagotavlja nujno potrebno tehnologijo za program Galileo in je med državami nečlanicami EU
naš najtesnejši partner pri sodelovanju v zvezi z evropskima sistemoma GNSS (Galileo in
EGNOS). S svojim članstvom v Evropski vesoljski agenciji je Švica v političnem, tehničnem in
finančnem smislu prispevala k vsem stopnjam razvoja programa Galileo.
Z izgradnjo in upravljanjem programov Galileo in EGNOS kot programov na ravni EU je
postala potreba po skupnih pristopih in delovnih metodah med vsemi državami članicami in
nekaterimi tretjimi državami, kot sta Norveška in Švica, še bolj očitna.
Dejavnosti sodelovanja na področju GNSS programov potekajo v naslednjih sektorjih: radijski
spekter, znanstvene raziskave in usposabljanje, javna naročila, industrijsko sodelovanje,
pravice intelektualne lastnine, nadzor izvoza, trgovina in razvoj trga, standardi, certificiranje in
regulativni ukrepi, varnost, izmenjava zaupnih informacij, izmenjave osebja in dostop do
storitev.
Glavni cilj tega sporazuma je nadaljnja krepitev sodelovanja med pogodbenicami z dopolnitvijo
določb Sporazuma EGP, ki veljajo za satelitsko navigacijo. Predlog je usklajen s politiko
vključevanja nekaterih tretjih držav, ki so članice ESA (Evropska vesoljska agencija) in so torej
v programih Galileo in EGNOS sodelovale že od samega začetka, v evropske programe
GNSS.
Vir: MZZ

Sporazum o socialnem zavarovanju in Administrativni sporazum med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi
Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in
Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem
zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisanih v Ljubljani 30.
januarja 2014.
Določba v sedaj veljavnem sporazumu o socialnem zavarovanju z Makedonijo kot pogoj
postavlja stalno prebivališče za pridobitev nadomestila za primer brezposelnosti. Sporazum
tako vsebuje strožjo zahtevo, kot je sedaj predvidena v slovenski zakonodaji (skladno z našo
notranjo zakonodajo zadošča pogoj prebivanja, torej stalno ali začasno dovoljenje za
prebivanje), kar ima za posledico neenako obravnavo brezposelnih delavcev, saj sporazum
(mednarodna pogodba) prevlada nad določbami zakona. Delavci, ki prihajajo iz Makedonije,
so tako postavljeni v neenakopraven položaj z drugimi delavci, za katere ne velja takšna
ureditev, to je z delavci iz drugih republik nekdanje SFRJ, delavci iz EU ter EGP ter tudi z
delavci, ki prihajajo iz držav, s katerimi Slovenija ni sklenila dvostranskega sporazuma, saj se
zanje uporablja le naša notranja zakonodaja.
Podobna situacija kot z nadomestilom za brezposelnost je tudi pri otroškem dodatku, saj
sporazum o socialnem zavarovanju tudi v tem primeru določa stalno prebivališče na ozemlju
Slovenije kot pogoj, da se upravičencu izplača otroški dodatek, kar je strožje od sedanje
določbe v zakonu, ki predvideva prijavljeno prebivališče, torej stalno ali začasno prebivališče.
Sprememba je opravljena s črtanjem omembe brezposelnosti in otroškega dodatka v tretjem
odstavku 5. člena sporazuma o socialnem zavarovanju.
Na predlog Ministrstva za zdravje je na makedonsko pobudo v predlog sprememb sporazuma
o

socialnem zavarovanju vključena tudi dopolnitev 12. člena s sedmim odstavkom. Gre za
določbo o napotitvi zavarovanca na ozemlje druge pogodbenice zaradi zdravljenja, ki ga
zahteva njegovo zdravstveno stanje, stroške takega zdravljenja pa krije pristojni nosilec, pri
katerem je zavarovanec zavarovan. Določbo vsebujejo tudi drugi sporazumi o socialnem
zavarovanju (z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro) ter omogoča in olajša postopke
zdravljenja oseb v drugi državi pogodbenici, če tega prva pogodbenica ne more zagotoviti.
S spremembo administrativnega sporazuma je kot zavod, pristojen za dajanje podatkov o
zavarovalni dobi za uveljavljanje nadomestila za primer brezposelnosti (25. člen sporazuma o
socialnem zavarovanju) sedaj pravilno naveden Zavod RS za zaposlovanje in ne Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Nadalje je bilo prav tako glede organov za
zvezo dogovorjeno, da se dodatno navede Centralno enoto za starševsko varstvo in družinske
prejemke Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad za področje otroških dodatkov in
denarnih nadomestil, ki je od uveljavitve sporazuma z Makedonijo novoustanovljena institucija
za to področje.
Vir: MZZ
Sprememba seznama držav iz pobude za sklenitev sporazumov o gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in vladami zainteresiranih držav
Vlada je sprejela sklep, da se seznam držav iz sklepa Vlade Republike Slovenije št. 5100251/2009/4 z dne 1. 10. 2009, kakor je bil dopolnjen, spremeni tako, da se glasi: Alžirija,
Angola, Argentina, Azerbajdžan, Indonezija, Irak, Izrael, Kirgizija, Kuba, Libanon, Nigerija,
Oman, Republika Južna Afrika, Šrilanka in Uzbekistan.
Vlada je 1. 10. 2009 s sklepom št. 51002-51/2009/3 sprejela Pobudo za sklenitev sporazumov
o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in vladami nekaterih držav, s
katerimi je bilo ocenjeno, da je to v interesu Republike Slovenije v smislu podpore
gospodarstvu za vstop in poslovanje na trgih teh držav. K pobudi je bilo priloženo besedilo
tipskega sporazuma. Glede na to, da je Republika Slovenija članica EU, je temeljna vsebina
teh sporazumov ustanovitev mešane komisije za gospodarsko sodelovanje kot foruma ali
orodja za pospeševanja dvostranskega gospodarskega sodelovanja. S sklepom o sprejemu
pobude je navedena lista držav, s katerimi bi ta sporazum sklenili. Pozneje je bila lista držav
dopolnjena s sklepi št. 551002-29/2010/4 z dne 13. 5. 2010, št. 51002-29/2010/7 z dne 15. 6.
2010, št. 51002-29/2010/11 z dne 15. 2. 2011 in št. 51002-89/2013/3 z dne 7. 1. 2014.
S tokratno spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije je predlagana dopolnitev liste držav z
uvrstitvijo na seznam Kirgiške republike. Gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Kirgiško republiko je sicer skromno, vendar gre za perspektiven trg za slovenska podjetja.
Gospodarstvo Kirgizije si veliko obeta od napovedane železniške povezave Kitajska-KirgizijaUzbekistan, s katero bi država postala del tranzitnega koridorja med Evropo, zalivskimi
državami in Kitajsko, z vsemi neposrednimi in posrednimi učinki na kirgiško gospodarstvo.
Kirgiška republika je z 12.8. 2015 uradno postala peta članica Evrazijske gospodarske unije.
Članstvo prinaša prost dostop do več kot 180 milijonskega trga držav članic (še Ruske
federacije, Republike Kazahstan, Republike Belorusije in Republika Armenije). Jeseni 2017 je
bila v Kirgiziji izvedena prva miroljubna zamenjava predsednika države.
Med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko ni sklenjenih sporazumov na področju
gospodarskega sodelovanja. Kirgiška stran je konec novembra 2017 slovenski strani
posredovala osnutek sporazuma o gospodarskem sodelovanju. Upoštevaje pomembnost
vzdrževanja stikov z lokalnimi partnerji ter kirgiškimi inštitucijami za vzpodbujanje in ohranitev
dobrih poslovnih odnosov je bila sprejeta odločitev za sklenitev sporazuma o gospodarskem
sodelovanju s Kirgizijo. Bistvena vsebina navedenega sporazuma je ustanovitev in delo
mešane komisije za gospodarsko sodelovanje, katere namen je prav spodbujanje in krepitev
gospodarskega sodelovanja na bilateralni ravni.
Vir: MZZ

Podpora Maroku in Alžiriji za sodelovanje v PRIMA
Vlada je izrazila podporo podpisu Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko. V njem so določeni pogoji za sodelovanje Maroka v
partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA). Prav tako je takšno
sodelovanje podprla z Ljudsko demokratično republiko Alžirijo.
Cilj PRIMA je povečati raziskovalni in inovativni potencial Sredozemskega prostora glede
varne hrane in dostopnosti do vode.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o porabi
sredstev za Nato
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o porabi 1,2
milijarde evrov za Nato, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina
poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada bo mnenje poslala Državnemu
zboru Republike Slovenije.
Vlada razpisa posvetovalnega referenduma o porabi 1,2 milijarde evrov za Nato ne podpira,
saj ta tako iz procesnih razlogov kot vsebinsko ni primeren. Vlada je v mnenju podrobneje
razčlenila razloge neprimernosti predloga.
Vir: MO
Vlada sprejela predlog glede Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo
preprečevanje za Jugovzhodno Evropo
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine in vladami drugih podpisnic Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo
preprečevanje za Jugovzhodno Evropo. Pobuda se nanaša na ureditev statusa sekretariata
navedene pobude v državi gostiteljici. Vlada je za podpis sporazuma pooblastila direktorico
Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje v Upravi Republike Slovenije
za zaščito in reševanje Olgo Andrejek.
S sklenitvijo sporazuma bo urejen pravni status pobude v državi gostiteljici sekretariata,
sporazum pa bo sekretariatu, v katerem sta zaposleni dve osebi, omogočil polno operativno
delovanje.
Vir: MO
Sklep o imenovanju Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu
Vlada je sprejela Sklep o imenovanju Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
Zakon o odpravi posledic naravnih določa, da Komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu
sestavljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, s področja monitoringa naravnih
pojavov ter s področja agrometeorologije, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, s področja posrednih in neposrednih
izplačil v kmetijstvu ter s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic škode v
kmetijstvu in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Vir: MKGP

Vlada sprejela sklep glede imenovanj vodilnih predstavnikov Civilne zaščite
Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne
zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih
štabov Civilne zaščite ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 95. členu ureja imenovanje poveljnika
Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije, v 96. členu pa imenovanje regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih
namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite.
Zaradi kadrovskih sprememb, odhoda na druge delovne dolžnosti v drug organ ali enoto
Civilne zaščite, zdravstvenih razlogov, upokojitev, smrti, operativne potrebe po vključitvi
predstavnikov Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Direkcije Republike
Slovenije za vode, Centrov za socialno delo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
območnih združenj Rdečega križa Slovenije in predstavnikov s področja zdravstva v regijske
štabe Civilne zaščite je treba zaradi vzdrževanja operativne sposobnosti štabov Civilne zaščite
zamenjati oziroma razrešiti štiri dosedanje člane in imenovati pet novih članov Štaba Civilne
zaščite Republike Slovenije, zamenjati oziroma razrešiti nekatere regijske poveljnike Civilne
zaščite, namestnike poveljnikov Civilne zaščite in člane regijskih štabov Civilne zaščite za
Vzhodno Štajersko (3), Zahodno Štajersko (18), Gorenjsko (11), Severno Primorsko (8),
Ljubljansko regijo (6), Obalno regijo (4), Dolenjsko (2), Koroško (3), Notranjsko regijo (4),
Pomurje (5), Posavje (5), Zasavje (3) in Podravje (6).
Skupaj bo izvedenih 87 sprememb, dodana bosta dva znanstvena naziva.
Vir: MO

Imenovanje direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
Vlada je izdala odločbo, s katero je na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park
Strunjan, za dobo štirih (4) let, in sicer od 16. 4. 2018 do 15. 4. 2022, z možnostjo ponovnega
imenovanja, imenovala Roberta Smrekarja.
Prejšnjemu direktorju javnega zavoda je mandat potekel 21. 4. 2017. Na javno objavo
prostega delovnega mesta sta pravočasno prispeli dve vlogi. Ministrica za okolje in prostor je
kot najprimernejšega kandidata izbrala Roberta Smrekarja.
Robert Smrekar je leta 1987 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv
ekonomist, leta 2012 pa je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister
prava in leta 2014 opravil pravniški državni izpit. Od leta 1990 do leta 2008 je deloval kot
poslovodna oseba in direktor družbe ter predsednik kluba, od 22. 4. 2017 dalje pa kot vršilec
dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.
Vir: MOP
Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Kozjanski park
Vlada je v svet Javnega zavoda Kozjanski park za mandatno dobo štirih let imenovala
predstavnike ministrstev: za okolje in prostor mag. Nives Nared, za kulturo Andrejo Mihelčič
Koželj, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bogdana Pungartnika, za ekonomske odnose in
razvoj Gabrijelo Jerič Jevšenak, za šolstvo in šport Danico Cerar.
Statut javnega zavoda določa sestavo sveta zavoda. Svet zavoda sestavlja 15 članov od
katerih vlada kot ustanoviteljica javnega zavoda imenuje pet članov. Statut javnega zavoda
določa, da je mandatna doba članov sveta štiri leta in da so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani ali izvoljeni.

Vir: MOP
Soglasje k imenovanju dr. Borisa Majcna za direktorja Inštituta za ekonomska
raziskovanja
Vlada je dala soglasje k imenovanju Borisa Majcna za direktorja Inštituta za ekonomska
raziskovanja za mandatno dobo petih let, od 3. aprila 2018 do 2. aprila 2023. To funkcijo
opravlja že od leta 2003.
Vir: MIZŠ
Razrešitev in Imenovanje članov Sveta RS za študentska vprašanja
Vlada je na predlog študentskih svetov Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem
razrešila članstva v Svetu RS za študentska vprašanja dva člana in na njuni mesti imenovala
nova. Razrešila je Mateja Drobniča in na njegovo mesto imenovala Lauro Kodela, kot
predstavnico Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Prav tako je članstva razrešila Armina
Nuhića in na njegovo mesto imenovala Gregorja Guliča, kot predstavnika Študentskega sveta
Univerze na Primorskem.
Vir: MIZŠ
Razrešitev in imenovanje nadomestnih članov Sveta RS za visoko šolstvo
Vlada je sprejela sklep o razrešitvi nekaterih članov Sveta RS za visoko šolstvo in imenovala
nadomestne. Na predlog Univerze v Ljubljani se razreši prof. dr. Goran Turk, dosedanji
predstavnik Rektorske konference, namesto njega se kot predstavnica Rektorske konference
imenuje dr. Branka Kalenić Ramšak. Dosedanjega rektorja Univerze v Ljubljani dr. Ivana
Svetlika, imenovanega za člana po položaju, v Svetu nadomesti dr. Igor Papič. Dosedanjega
rektorja Univerze v Mariboru dr. Igorja Tičarja pa dr. Žan Jan Oplotnik. Dosedanjo predsednico
Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu dr. Andrejo
Kocijančič, imenovano za članico po položaju, v Svetu RS za visoko šolstvo nadomesti nov
predsednik sveta agencije dr. Franc Čuš.
Vir: MIZŠ
Vlada imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Vlada je sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s
katerim je nadomestila nekatere dosedanje člane.
Na osnovi prejetih predlogov za spremembo članstva nekaterih resorjev v Odboru za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 je vlada v odboru nadomestila tri predstavnike, in sicer:
- predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Darka Sajka bo nadomestila
Karin Žvokelj Jazbinšek,
- predstavnika Ministrstva za okolje in prostor Gabriela Mezang Nkoda bo nadomestil Blaž
Mozetič,
- predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Darinko Cankar pa Maja Mihelič
Debeljak.
Osnovna naloga Odbora za spremljanje je spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in
rezultatov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020 in možnost predlaganja njegovih sprememb in prilagoditev s ciljem izboljšanja upravljanja
in izvajanja.
Vir: SVRK
Imenovanje novih članov Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino
Vlada je v Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za
mandatno dobo štirih let od ustanovne seje Upravnega odbora inštituta, imenovala dva člana,
ki ju imenuje ustanoviteljica. To sta dr. Bojan Cvelfar, na predlog ministrstva pristojnega za
raziskovalno dejavnost in Sebastijana Pregla, na predlog ministrstva pristojnega za kulturo.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi Projektnega sveta za
civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–
Koper
Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi Projektnega
sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge
Divača–Koper.
Na podlagi omenjenega sklepa je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni poziv za zbiranje
kandidatur skladno s pogoji, določenimi s sklepom vlade. Nanj je prispelo premalo vlog, čeprav
je bilo ugotovljeno, da je v strokovni javnosti prisotno znatno zanimanje za članstvo v
projektnem svetu. Glavna ovira je bila, da je lahko kandidate prijavilo samo društvo ali
organizacija civilne družbe, ki se je pri svojem delovanju konkretno ukvarjala tudi z drugim
tirom. Vlada zato spreminja sklep tako, da se lahko prijavijo tudi kandidati sami, pri čemer ni
pogoj, da so se pri svojem delu ukvarjali tudi z drugim tirom.
Vir: MzI
Vlada soglaša z imenovanjem mag. Sandija Virška za direktorja ARAO
Vlada je na današnji seji soglašala z imenovanjem mag. Sandija Virška za direktorja Agencije
za radioaktivne odpadke (ARAO).
Upravni odbor ARAO je 21. 3. 2018 na svoji redni seji za direktorja ARAO soglasno imenoval
sedanjega v. d. direktorja mag. Sandija Virška za mandatno obdobje 2018–2022, vlada pa je
izdala soglasje k njegovemu imenovanju.
Vir: MzI

