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242. dopisna seja Vlade RS
Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021
V veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt: 2550-180013 Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice.
Predlaga se odprtje novega projekta v Načrt razvojnih programov 2018 – 2021 zaradi pričetka
gradnje objektov na podlagi Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture
ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«,
september 2017 Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice so predvidene ureditve in aktivnosti
izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti s pritoki
akumulacijskega bazena HE Mokrice.
Vrednost celotne infrastrukture, ki vključuje tako energetski del kot tudi državne ureditve znaša
166.625.373 EUR in ga sestavlja državni infrastrukturni del, ki bo financiran preko proračuna RS v
višino do 75.001.921 EUR energetski del, ki ga bo financiral koncesionar HESS d.o.o. v višini
88.147.442 EUR (brez DDV) in del, ki ga bo financiral koncesionar ELES v omrežje v višini 3.476.010
EUR (brez DDV).
Vir: MOP

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo
posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim
Vlada je na današnji seji sprejela Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za
izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim
narodnim skupnostim. Uredba je pripravljena v skladu z 20. členom Zakona o financiranju občin
(velja od 1.1.2018), ki omogoča neposredno ali posredno financiranje dejavnosti in programov
občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Določa, da se sredstva občinam, v katerih živita
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v
teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin ter
določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim
občinam oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.
Na podlagi izračunov predstavlja 0,15 % skupne primerne porabe občin za leto 2018 znesek
1.707.504,22 EUR, za leto 2019 pa 1.731.062,684 EUR. Vlada RS je manjkajoča sredstva v višini
77.504,22 EUR za leto 2018 zagotovila s prerazporeditvijo iz postavke tekoče proračunske rezerve
Ministrstva za finance s sklepom z dne 20. 2. 2018. Manjkajoča sredstva za leto 2019 v višini
101.062,69 (znesek po trenutno veljavni zakonodaji) Urad za narodnosti načrtuje ob pripravi
sprememb proračuna za leto 2019 ali ob pripravi rebalansa 2019. Znesek za leto 2019 se lahko
spremeni in bo točno znan šele, ko bo določena povprečnina za leto 2019.

Vlada sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih
podukrepov iz PRP 2014–2020
Vlada je sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih
podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
Z uredbo se izvaja podpora preko finančnih instrumentov in črpanje sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru treh podukrepov PRP 2014–2020, in sicer za
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.
Finančni instrumenti (FI) so oblika podpore, ki se v okviru PRP 2014–2020 uvajajo prvič in pomenijo
pomembno novost za kmetijski, živilsko-predelovalni in gozdarski sektor ter širše podeželje. Namen
uvedbe FI je, da se končnim prejemnikom izboljša dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja
njihove rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in izboljšanja tekočega poslovanja.
Temeljna podlaga za uvedbo finančnih instrumentov v obliki garancij je Predhodna ocena finančnih
instrumentov (Predhodna ocena FI), ki jo v letu 2015 izdelalo podjetje PwC SVETOVANJE, d. o. o.
Predhodna ocena FI, ki je pogoj za uvajanje FI v okviru PRP 2014–2020, je pokazala, da se subjekti,
dejavni v kmetijstvu in na podeželju, soočajo z visokimi stroški financiranja in zahtevami glede ravni
zavarovanja s premoženjem za pridobitev posojil pri finančnih institucijah, kar omejuje njihovo
sposobnost nadaljnjega investiranja v razvoj in širitev dejavnosti.
V uredbi so določeni namen izvajanja FI, struktura izvajanja FI, upravičenec in končni prejemnik ter
stopnja podpore in shema pomoči po posameznih podukrepih ter skupne določbe, kot so
obravnavanje vlog za kredite, zavarovane z garancijo, združevanje podpor, upravičeni stroški,
splošni pogoji za dodelitev podpore, finančne določbe, sankcije zaradi nenamenske rabe,
obveznosti končnega prejemnika in sankcije, preverjanje izvajanja FI, izterjava zapadlih terjatev in
odpis dolga končnega prejemnika ter hramba dokumentacije.
S sprejetjem te uredbe se lahko začne izvajati povsem nova oblika dodeljevanja sredstev iz PRP
2014–2020, in sicer preko FI.
Vir: MKGP

Vlada sprejela odzivno poročilo na revizijo Računskega sodišča glede javno-zasebnega partnerstva
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča
Doseganje ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva.
V revizijskem poročilu računsko sodišče ugotavlja, da svet za javno zasebno-partnerstvo v skladu z
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS št. 127/06) proučuje ključna vprašanja politike
vodenja projektov javno-zasebnega partnerstva ter probleme in pomanjkljivosti ureditve na tem
področju. Med naloge sveta za javno-zasebno partnerstvo spadata tudi priprava strategije izvajanja
javno-zasebnega partnerstva in oblikovanje predlogov in pobud, ki jih predloži ministrstvu.
Ministrstvo strategijo, predloge in pobude lahko pošlje vladi v sprejetje. V obdobju, na katero se
nanaša revizija, svet za javno-zasebno partnerstvo strategije ni pripravil. Prav tako ni razvidno, da bi
obravnaval ključna vprašanja vodenja politike projektov javno-zasebnega partnerstva ter probleme
in pomanjkljivosti na tem področju.
Že med izvajanjem revizije je ministrstvo večkrat pojasnilo, da se pripravlja sprememba področne
zakonodaje, ki že v izhodiščih ne predvideva sveta za javno-zasebno partnerstvo. Glavni razlog za to
odločitev je, da javni subjekti na centralni ravni ne izkazujejo pripravljenosti za izvajanje projektov
na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, zato tudi svet za javno-zasebno partnerstvo v
praksi nikoli ni zaživel in izvajal svojih nalog, saj javni subjekti niso pripravili projektov, ki bi bili lahko
izvedeni po tem modelu. Dejansko je bil na državni ravni izveden le en projekt po modelu javno-

zasebnega partnerstva, za druge projekte pa ni bilo sprejete odločitve, da je sodelovanje zasebnih
partnerjev sprejemljivo (projekt digitalnega radijskega omrežja TETRA, projekt drugega tira med
Divačo in Koprom).
Kot izhaja iz ugotovitev računskega sodišča, je vlada člane sveta za javno-zasebno partnerstvo
nazadnje imenovala leta 2009. Pozneje iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku in tudi v odzivu
ministrstva, nadaljnjih imenovanj ni bilo, samega sveta za javno-zasebno partnerstvo pa brez
spremembe ZJZP ni bilo mogoče ukiniti. To izhaja tudi iz pojasnila vlade, ki je povzeto v revizijskem
poročilu.
Vlada je sprejela besedilo novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu dne 21. 12. 2017 na svoji 161.
seji in ga skupaj s predlogom Zakona o postopkih za podeljevanje koncesij poslala v obravnavo in
sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije. Predloga zakonov do priprave odzivnega poročila v
Državnem zboru Republike Slovenije nista bila obravnavana, kljub dodatnim pozivom ministrstva.
Predlog novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu sveta za javno-zasebno partnerstvo ne
predvideva več, saj je celotni zakon narejen kot podporni inštrument za izvedbo infrastrukturnih
projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva. Predlog novega Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu je zdaj, kot že pojasnjeno, namenjen izključno za infrastrukturne projekte, ki se izvajajo
po modelu javno-zasebnega partnerstva, na temelju t. i. »availability payment« oziroma plačila za
razpoložljivost. Pri tem sta predvideni dve obliki sodelovanja: a) pogodbeno ali b) statusno
partnerstvo.
Glede na to, da predlog novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ureja postopke in pravila za
sklepanje teh partnerstev, ne pa tudi same vsebine posameznih infrastrukturnih projektov, in da je
javno-zasebno partnerstvo le eden od načinov financiranja infrastrukturnih projektov, je ministrstvo
ocenilo, da ni več potrebe po strateškem posvetovalnem organu, ki bi presojal ključna vprašanja
politike vodenja projektov javno-zasebnega partnerstva ter probleme in pomanjkljivosti ureditve na
tem področju. Z opredelitvijo in definicijo koncesij v dokumentih Evropske unije, vključno s
statistično in računovodsko obravnavo tovrstnih projektov, namreč javno zasebno partnerstvo
postaja samo model financiranja infrastrukturnih projektov z različnim obsegom prevzemanja
tveganja in koristi ter z različnimi oblikami lastništva infrastrukture.
Ob upoštevanju časovnega okvira priprave spremembe področne zakonodaje in nezainteresiranosti
javnih subjektov za izvajanje projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva bi bila vprašljiva
smiselnost ponovnega imenovanja članov sveta za javno-zasebno partnerstvo, ki v spremembah
zakonodaje ni več predviden.
Vlada meni, da je na podlagi navedenega popravljalni ukrep izveden.
Vir: MF

Vlada sprejela poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2017
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije
za leto 2017.
Skladno programu financiranja za leto 2017 se je država v okviru dovoljenih obsegov zadolževanja
zadolžila z izdajo dolgoročnih obveznic v EUR, z izdajo tri-, šest-, dvanajst- in osemnajstmesečnih
zakladnih menic ter posojil v skupni višini 3.739.476.168,78 EUR. Dolg državnega proračuna je na
dan 31. 12. 2017 znašal 28.740 milijonov EUR, kar znaša 66,4 % BDP in se je od 1. 1. 2017 do konca leta
zvišal za 1,6 milijarde EUR. Raven dolga državnega proračuna se je v letu 2017 povečala zaradi
primanjkljaja bilanc prihodkov in odhodkov, primanjkljaja računa finančnih terjatev in naložb in
transakcij upravljanja z dolgom.

Ministrstvo za finance je v letu 2017 izvedlo tri transakcije zamenjave dela dolarskih obveznic s
cenejšimi evrskimi v skupni višini 2.023.532.000,00 USD in s tem realiziralo skupno za 14,6 milijonov
EUR pozitivnih finančnih učinkov za proračun, merjenih v neto sedanji vrednosti treh transakcij
skupaj. V letu 2017 je bilo tako predčasno refinanciranega z evrskim skoraj tretjina (30,5 %)
preostalega dolarskega portfelja dolga državnega proračuna.
Dolg pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah je na dan 31. 12. 2017 znašal
5.834 mio EUR, kar predstavlja 13,48 % BDP. Stanje dolga teh pravnih oseb se je v primerjavi s
predhodnim letom znižalo za 827,5 mio EUR. Glavni razlog je višje razdolževanje v primerjavi z
novim zadolževanjem pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Večji del dolga predstavlja dolgoročni dolg in
sicer 99,9%. V skupni višini izdanih jamstev ima še vedno pretežni delež Slovenski podjetniški sklad,
ki je v letu 2017 povečal stanje izdanih jamstev v primerjavi z letom 2016. Notranji dolg v letu 2017
presega tuji dolg (tako kot v preteklih letih), saj v celotnem dolgu pravnih oseb iz 87. člena ZJF
predstavlja 55 %. Delež zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev se je v letu 2017 (podobno
kot v predhodnem letu) znižal predvsem zaradi dokončnega odplačila obveznic DUTB in znaša le še
7,9% celotnega dolga pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Tretje leto zapored pa zaradi znižanja skupnega
stanja dolga pravnih oseb iz 87. člena ZJF lahko ugotovimo, da ni bila izkoriščena kvota
zadolževanja, ki jo določa 52. člen ZIPRS1718.
V letu 2017 je bilo izdanih državnih poroštev za 810 milijonov evrov. V vseh primerih izdanih
poroštev je šlo za refinanciranje obstoječih obveznosti, in sicer so tri poroštva, v višini 710 milijonov
evrov, izdana za refinanciranje obstoječih obveznosti DUTB ter eno poroštvo, v višini 100 milijonov
evrov, za refinanciranje obstoječih obveznosti DARS.
Unovčilo se je za 0,54 milijonov evrov državnih poroštev. Največji delež unovčitev v letu 2017 se
nanaša na izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije za obveznosti podjetja POLZELA
tovarna nogavic d. o. o. - v stečaju. Unovčitev po ZJShemRS ni bilo, unovčitev po ZJShemFO je bilo
za 0,04 milijonov evrov. V letu 2017 je država 3,35 milijonov evrov prejela nazaj v proračun, in sicer
največ iz naslova terjatev iz unovčenih poroštev po ZJShemRS.
V letu 2017 se je stanje državnih poroštev znižalo za 558 milijonov evrov, in sicer iz 6.813 milijonov
evrov (31. 12. 2016), na 6.255 milijonov evrov (31. 12. 2017). Stanje državnih poroštev tako konec leta
2017, v deležu BDP predstavlja 14,5 %, od tega predstavlja 8,7 % BDP stanje nekriznih poroštev in 5,8
% BDP stanje poroštev izdanih za omejevanje učinkov finančne krize.
Vir: MF

Spremembe Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci
električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne
in elektronske opreme
Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za
katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in
obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.
Vlada RS je s Sklepom o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci
električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in
elektronske opreme določila zadevne deleže.
Na podlagi zahteve družbe INTERSEROH d.o.o., da je bil delež izpolnjevanja obveznosti ravnanja z
OEEO za nosilca skupnega nosilca načrta ravnanja z OEEO določen napačno, je Ministrstvo za okolje
in prostor podrobno preverilo vse osnove in celoten postopek določitve deležev za leto 2017.
Preverjene so bile uradne evidence, na podlagi katerih so bili določeni deleži. Ugotovljeno je bilo, da
je, zaradi medsebojne neusklajenosti uradnih evidenc, dejansko prišlo do napak pri določitvi deležev
posameznih nosilcev skupnih načrtov. Vsi izračuni so bili opravljeni ponovno, na novo določeni
deleži in pripravljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za

katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in
obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.
Vir: MOP

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto
2017
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s Poročilom o delu Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije za leto 2017.
Letno poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2017 je pripravljeno v
skladu z Zakonom o zdravstveni, ki v 6. členu Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije
nalaga, da predloži ministru, pristojnemu za zdravje, poročilo o svojem delu za preteklo leto
najkasneje do 30.4. tekočega leta, ministru, pristojnemu za zdravje pa, da poročilo predloži v
obravnavo Vladi Republike Slovenije.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje.
Njegove naloge in pristojnosti ter postopke določajo Zakon o državni upravi, Uredba o organih v
sestavi ministrstev, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o
prekrških, področna zakonodaja, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in interna navodila za delo
inšpekcije.
Inšpektorat je zadolžen za izvajanje inšpekcijskega nadzora oziroma nalog prekrškovnega organa
na področjih, ki jih predpisi umeščajo v njegov delokrog, njegovo delovanje je povezano z
varovanjem zdravja kot javnega interesa.
Delokrog vključuje različna področja, med njimi področje nalezljivih bolezni, ravnanja z odpadki, ki
nastanejo pri opravljanju zdravstvenih dejavnosti, minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev (v
javnih zdravstvenih zavodih pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v
dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske
nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in
evakuacijah), pacientovih pravic, duševnega zdravja, pogojev za opravljanje zdravniške službe,
zdravilstva, presaditev delov telesa zaradi zdravljenja, kopališč, kopalnih vod, pitne vode ter
objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo, varnosti na smučiščih, splošne varnosti
proizvodov, kozmetičnih proizvodov, igrač, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, živil,
omejevanja porabe alkohola in omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Aktivnosti
glede vprašanj izpolnjevanja posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki so pod nadzorom
inšpektorata, se nanašajo na problematiko preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
V poročilu za leto 2017 so predstavljeni podatki o delu inšpektorata na posameznih področjih,
najpogostejši problematiki, ki so jih zasledili, upravnih ukrepih ter prekrškovnih sankcijah in ukrepih.
Vir: MZ

Vlada daje soglasje Ministrstvu
dodeli infrastrukturnim projektom

za

infrastrukturo,
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Vlada je na današnji seji dala soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da na namenskih proračunskih
postavkah na ravni skupine proračunskih uporabnikov (SPU) šifra 243 prevzema in plačuje
obveznosti čez načrtovane pravice porabe za leto 2018, in sicer največ do skupne višine 251,6
milijona evrov.
Dodatna sredstva bodo namenjena investicijam v zmogljivo železniško infrastrukturo in državno
(avto)cestno omrežje. Te investicije so med ključnimi vlaganji, saj imajo tudi multiplikativne učinke

na gospodarsko rast. Pomembni strateški infrastrukturni projekti in slabše stanje infrastrukture
namreč zahtevajo ustrezen obseg vlaganj v daljšem časovnem obdobju s stabilnim virom
financiranja, to pa so namenska sredstva.
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 lahko neposredni uporabniki
prevzemajo in plačujejo obveznosti čez načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu države le
na podlagi soglasja vlade, če zaradi tega ne grozi, da bi bil obseg izdatkov, določen v okviru
proračuna, prekoračen.
Na podlagi utemeljenega predloga je vlada v februarju že izdala soglasje za povečanje dovoljene
porabe namenskih sredstev v višini 60 milijonov evrov oziroma največ do skupne višine 216,6
milijona. Ta obseg je treba še povečati, saj na državnem cestnem omrežju brez tega ne bo mogoče
pričeti ali nadaljevati del na več večjih infrastrukturnih projektih. Ob tem bo treba zagotoviti
dodatna sredstva za odkupe zemljišč na več projektih ter za uskladitev finančne konstrukcije
rednega vzdrževanja in zimske službe po novih koncesijskih pogodbah.
Vir: MzI

Vlada sprejela odgovor v zvezi s problematiko izvajanja nadzora nad obračunom in plačilom
prispevkov za poklicno zavarovanje ter njihovo izterjavo
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je na Vlado Republike Slovenje
naslovila poziv v zvezi s problematiko izvajanja nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za
poklicno zavarovanje ter njihovo izterjavo.
Vlada je seznanjena s problematiko izvajanja nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za
poklicno zavarovanje ter njihovo izterjavo in poskuša najti rešitev izpostavljene problematike
poklicnega zavarovanja. FURS ne razpolaga s podatki o osnovi za plačevanje prispevkov za poklicno
zavarovanje iz tretjega odstavka 200. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, saj
se ti podatki ne nanašajo na naloge, ki jih opravlja. FURS tako lahko posreduje le podatke, s katerimi
razpolaga v okviru svojih pristojnosti pobiranja davkov in prispevkov. Ti podatki pa ne omogočajo
celovitega nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje, saj se
ne ujemajo z osnovo za plačevanje prispevkov za poklicno zavarovanje. Težave so pri nadomestilih
iz zdravstvenega zavarovanja v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer pri
zaposlenih, ki so bili na ta delovna mesta razporejeni med mesecem.
Vlada se strinja se z oceno Kapitalske družbe, d. d., da je kljub vsem dosedanjim naporom pri
urejanju te problematike normativna ureditev tega področja pomanjkljiva in da bodo za njeno
rešitev potrebne zakonske spremembe tega področja.
V zvezi s predlogom Kapitalske družbe, d. d., da se prenese pristojnost pobiranja prispevkov za
poklicno zavarovanje na FURS, je potrebno pojasniti, da gre pri poklicnem zavarovanju za obvezno
zavarovanje, v katerega morajo biti obvezno vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in
zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno
poklicno opravljati. Poklicno zavarovanje je tako primerljivo z vsemi ostalim obveznimi socialnimi
zavarovanji (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje…),
za katere je določena obvezna vključitev, razlikuje pa se v tem, da prispevkov za poklicno
zavarovanje ne pobira FURS. Ob tem pa je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da se prispevki za
poklicno zavarovanje zbirajo na osebnih računih zavarovancev poklicnega zavarovanja in tako pri
tem ne gre za javno-finančna sredstva, s katerimi se zagotavlja socialna varnost teh oseb v starosti.
Prenos pobiranja prispevkov za poklicno zavarovanje s Kapitalske družbe, d. d., na FURS je bil
predmet razprave ob sprejemanju zadnjih sprememb ZPIZ-2, vendar je bila na koncu sprejeta
odločitev, ki so jo podprli tudi socialni partnerji, da pobiranje prispevkov za poklicno zavarovanje in
njihov nadzor ostane pri Kapitalski družbi, d. d.

Za sistemsko rešitev problematike izvajanja nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za
poklicno zavarovanje ter njihovo izterjavo bodo potrebne zakonske spremembe tega področja. Ob
tem Vlada opozarja, da je potrebno vse ukrepe sprejeti na način, da bodo zavarovancem poklicnega
zavarovanja zagotovljena sredstva za poklicno upokojitev. Poleg potrebe po nadaljevanju iskanja
rešitev za spremembo ureditve tega področja med vsemi partnerji, pa Vlada predlaga, da v
prehodnem obdobju do sprejema zakonskih sprememb, ki bodo uredile to problematiko, Kapitalska
družba, d. d., okrepi aktivnosti na področju sprotnega obveščanja zavarovancev poklicnega
zavarovanja o primerih, ko delodajalec zavarovancu poklicnega zavarovanja ne plačuje prispevkov
za poklicno zavarovanje. Z izboljšanjem obveščenosti zavarovancev bodo ti imeli možnost
takojšnjega ukrepanja pri delodajalcu v primeru nepravilnosti pri plačevanju prispevkov za poklicno
zavarovanje. V zvezi s tem Vlada pojasnjuje, da je tudi na področju obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja predpisana dolžnost Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, da posreduje delodajalcu in zavarovancu obvestilo o neobračunanih prispevkih v primeru,
če delodajalec za delavce v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije in napotene
delavce, v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter o davčnem postopku ni izpolnil svoje
obveznosti in ni posredoval obračuna davčnega odtegljaja (134.a člen ZPIZ-2).
Ne glede na navedeno pa Vlada meni, da je potrebno urediti to področje z zakonskimi
spremembami, na način, da odgovornost za plačilo prispevkov ne bo v celoti prenesena na
zavarovance.
Vir: MDDSZ

Odgovor vlade v zvezi z zaklepanjem vrat ograje v nočnem času na meji v Občini Kostel
Varuh človekovih pravic je marca letos posloval v Občini Kostel, kjer so občani med drugim
izpostavili, da je začela Policija vrata ograje na meji s Hrvaško v nočnem času zaklepati. S tem jim je
onemogočen ustrezen prehod na drugo stran ograje čez noč in dostop do defibrilatorja.
Vlada pojasnjuje, da so na vratih mostov, ki se zaklepajo samo ponoči, ko je najmanj prometa, na
slovenski in hrvaški strani nameščena obvestila o spremenjenem režimu prehajanja. Navedeno je, da
imajo upravičenci po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju še naprej možnost prehajanja državne meje, da pa naj potrebo po prehodu
v nočnem času, ko so vrata zaklenjena, sporočijo Policijski postaji Kočevje. Ta zagotovi, da se
upravičencu odklenejo vrata.
Vlada pojasnjuje, da je bilo prek spletne aplikacije ihelp ugotovljeno, da se v tej občini nahaja pet
defibrilatorjev na različnih lokacijah. Ta informacija je objavljena tudi na spletni strani Občine Kostel.
Na podlagi tega ugotavljamo, da dostop do lokacij defibrilatorjev zaradi postavitve začasnih
tehničnih ovir ali zaprtja vrat v nočnem času ni nikjer oviran.
Vir: MNZ

Odgovor glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah
Vlada je sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah.
Vlada se strinja s pobudo, da se v Sloveniji na javnih površinah posadi več avtohtonih medovitih
rastlin, in z oceno, da lahko osebe javnega prava pripomorejo k čim večjem obsegu saditve teh
rastlin pri urejanju svojih zemljišč oziroma urejanju okolice svojih objektov, s tem pa pozitivno
vplivajo na populacijo čebel in posredno k večjemu kmetijskemu pridelku ter pridelavi medu.
Tematiko delno obravnava Uredba o zelenem javnem naročanju, ki velja za vse naročnike po
zakonu, ki ureja javno naročanje ali zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem,

transportnem področju in področju poštnih storitev in ki zahteva upoštevanje okoljskih vidikov tudi
pri naročanju (med drugim) vrtnarskih storitev, kmetijskih in drugih proizvodov ter opreme in
strojev za vrtnarjenje. Med cilje, ki jih določa ta uredba, in ki jih morajo pri vsakem od oddanih javnih
naročil dosegati javni naročniki in izvajalci naročil, sodi tudi zahteva, da delež medonosnih rastlin, ki
so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati
invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin, in da delež medonosnih rastlin, prilagojenih lokalnim
razmeram gojenja, znaša najmanj 25 %.
Vlada ocenjuje, da že sedaj obstajajo pravila in instrumenti za doseganje ciljev, o katerih govori
pobuda Državnega sveta RS, nadalje da ti mehanizmi obstajajo ne samo na vladni ravni, ampak
zlasti na ravni lokalnih skupnosti, in da so ti mehanizmi oblikovani tako, da ne terjajo dodatnega
zakonskega urejanja. Prav tako Vlada RS meni, da poziv t. i. dajalcem soglasij pri urejanju okolja k
podpiranju saditvi avtohtonih medonosnih rastlin ni potreben, saj to kot opisano že terjajo predpisi,
zato tega ni treba predlagati, ampak izvajati.
Vir: MOP

Odgovor vlade Komisiji Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesne skupine
lokalnih interesov
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesna skupina lokalnih
interesov sta na vlado naslovili pobudo, naj ta zagotovi zadostna sredstva za plačano pripravništvo
oziroma za praktično usposabljanje dijakov in študentov po končanem izobraževanju in s tem
omogoči vsem enake možnosti za opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in
izobraževanja.
Vlada odgovarja, da pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja ni obvezno. Prav tako le-to ni
obvezno za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Pripravništvo na
področju vzgoje in izobraževanja je mogoče opravljati le na podlagi razpisa pripravniških mest. Kot
ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje za pristop k strokovnem izpitu šteje tudi vzgojnoizobraževalno delo, opravljeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi podjemne pogodbe ali
na podlagi dela v projektih kot so javna dela, usposabljanje na delovnem mestu in podobno.
Pogodba mora biti sklenjena z javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom, lahko pa tudi z zasebnim,
če je le-ta vpisan v razvid ministrstva kot izvajalec javnoveljavnih programov.
Ministrstvo je sistemsko uredilo možnosti in opredelilo, kaj šteje v kvoto ustreznih vzgojnoizobraževalnih izkušenj za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Tako je
omogočilo možnost lažjega dostopa do strokovnega izpita. Kljub pomanjkanju pripravništev v
obdobju od 2014 do konca leta 2017 je tako k strokovnim izpitom pristopilo 5.379 posameznikov, od
katerih jih je strokovni izpit uspešno opravilo 4.652.
Vir: MIZŠ

Sklep o sodelovanju Republike Slovenije na vaji EU Cyber Europe 2018
Vaja Cyber Europe 2018 je peta vseevropska vaja iz zaščite kritične informacijske infrastrukture (CIIP
- Critical Information Infrastructure Protection), ki bo potekala 6. in 7. junija 2018 v Atenah. Namen
vaje je povezati aktivnosti in vire na nacionalnem in nivoju Evropske unije, s ciljem izboljšati
odpornost kritične informacijske infrastrukture. Scenarij vaje predvideva sodelovanje velikega
števila javnih in zasebnih interesnih skupin ter strokovnjakov na področju kriznega upravljanja
interneta. S sodelovanjem na vaji država poleg preverjanja svoje pripravljenosti v primerih
kibernetskih groženj, izpolnjuje tudi obveznosti, ki jih nalagajo strategija kibernetske varnosti
Evropske unije, nacionalna strategija kibernetske varnosti in direktiva o ukrepih za visoko skupno
raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (NIS direktiva) ter na ta način izboljšuje
mednarodno sodelovanje na tem pomembnem področju.

Aktivno sodelovanje Republike Slovenije na vaji zahteva določitev vlog, ki so predvidene za vsako
sodelujočo državo, in sicer nacionalnega moderatorja, ki sodeluje na sedežu vaje v Atenah,
nacionalnega monitorja, ki spremlja vajo v državi članici in več igralcev v državi. Na sedežu vaje v
Atenah bodo vajo nadzirali moderatorji in vodstvo vaje iz ENISA (ExCon - Central Exercise Control),
ki bodo v skladu s scenarijem igralcem posredovali obvestila o kibernetskih incidentih, igralci v
sodelujočih državah pa bodo izvajali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. Delo igralcev bo
spremljal nacionalni monitor in o tem ter o statusu vaje v državi poročal nacionalnemu moderatorju
na sedežu vaje, le-ta pa bo o stanju v svoji državi poročal vodstvu vaje.
Vir: UVTP

Odgovor vlade na poslansko pobudo poslanca Jana Škoberneta glede položaja čistilk v ŠC Velenje
in v javnem sektorju nasploh
Poslanec Državnega zbora RS Jan Škoberne je na vlado naslovil vprašanje v zvezi s položajem čistilk
na Šolskem centru Velenje ter v javnem sektorju nasploh. Vlada v odgovoru pojasnjuje, da skupaj z
ministrstvom pristojnim za izobraževanje podpira zaposlitev vsega osebja, ki je potrebno za
delovanje posameznega vzgojno izobraževalnega zavoda in za to, na podlagi veljavnih standardov
in normativov, namenja tudi ustrezna sredstva. Za organizacijo pouka in delovanje javnega zavoda
pa je zadolžen ravnatelj oziroma direktor. Ta je zavezan ravnati z načeli dobrega gospodarja ter
upoštevati ustrezne zakonske možnosti.
Odločitev o prenosu dela dejavnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda na zunanjega izvajalca je torej
v pristojnosti sveta, ugotavljanje morebitnih kršitev pravic prevzetih delavcev pa je v pristojnosti
inšpektorata za delo.
Vir: MIZŠ

Stališče Vlade RS do Predlog direktive EP in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih
med podjetji v verigi preskrbe s hrano
Vlada je sprejela stališče k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih
trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Vlada RS podpira predlog
direktive.
Kmetje, predelovalci, trgovci, trgovci na debelo, trgovci na drobno in potrošniki so vsi akterji v verigi
preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse, saj
pogosto nimajo pogajalske moči, s katero bi lahko bili kos pogajalski moči svojih partnerjev nadalje v
verigi, ki kupujejo njihove proizvode. Nepoštene trgovinske prakse se pojavljajo v celotni verigi
preskrbe s hrano.
Vlada RS pozdravlja predlog direktive z vidika uvajanja skupnih EU pravil, s katerimi bi uvedli
minimalne zahteve glede preprečevanja nepoštenih praks v živilski verigi in s tem bistveno
prispevali k bolj pravičnim odnosom v verigi ter zlasti izboljšanju položaja kmetov. Poenotenje pravil
pri odpravi nepoštenih poslovnih praks bo prispevalo k večji transparentnosti in odpravi razlik pri
poslovanju mednarodnih podjetij na trgih posameznih držav EU.
Predlog direktive ureja odnose v trgovini s prehrambnimi proizvodi v primerih, ko gre za poslovne
odnose med majhnimi in srednje velikimi poslovnimi subjekti (dobavitelji) ter kupci, ki niso mala ali
srednje velika podjetja - na tem segmentu namreč v Sloveniji zaznavamo največ neustreznih
trgovinskih praks. Predlog direktive prepoveduje nekatere nepoštene trgovinske prakse kot je:
plačila za pokvarljivo blago ne smejo biti daljša od 30 koledarskih dni od izdaje računa dobavitelja;
odpovedi naročil za pokvarljivo blago v kratkem roku; enostranske in retroaktivne spremembe

dobavnih pogojev, ki jih spreminja kupec so nedovoljene; dobavitelj ni dolžen plačevati za izgube
hrane v trgovinah, ki so posledica malomarnosti ali napake trgovca.
Določene poslovne prakse so z direktivo prepovedane, če niso eksplicitno določene v pogodbi med
dobaviteljem in kupcem - v to skupino spadajo: vračanje neprodanih prehrambnih proizvodov
dobavitelju; sprememba plačil trgovca, kot pogoj za skladiščenje, predstavitev ali uvrstitev
prehrambnih proizvodov; pri akcijskih prodajah blaga pa mora biti določen obseg promocije,
trajanje akcije ter frekvenca in količina blaga, ki se prodaja v akciji; plačilo promocijskih aktivnosti
trgovca, ki so breme dobavitelja.
Glede na to, da je v Republiki Sloveniji seznam nedovoljenih trgovinskih praks obsežnejši (23 praks)
je pomembno tudi določilo, da lahko države članice na nacionalni ravni sprejemajo dodatna in bolj
zahteva pravila vezana na take prakse, ki pa morajo biti v skladu s pravili notranjega trga.
Slovenija ocenjuje kot primerno, da bodo morale države članice na podlagi določb te direktive
imenovati pristojno institucijo, ki bo lahko na lastno pobudo ali na podlagi konkretnih prijav,
obravnavala primere nepoštenih trgovinskih praks ter sprejemala odločbe in sankcije v primeru
ugotovljenih nepravilnosti. Z vidika reševanja čezmejnih primerov nepoštenih trgovinskih praks je
ključno tudi določilo o sodelovanju pristojnih inštitucij držav članic. Pozitivna je tudi določba
direktive, da lahko prijavo pri pristojnemu organu vloži organizacija proizvajalcev, pri tem pa je
varovana identiteta prizadetega člana te organizacije. Predlog direktive v členu 12 predvideva, da
morajo države članice v roku 6. mesecev po njenem sprejemu, sprejeti ustrezno nacionalno
zakonodajo in administrativne določbe, potrebne za izvajanje te direktive.
Vir: MKGP

Vlada načeloma podpira spremembe Direktive o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil
za cestni prevoz
Vlada je na današnji seji sprejela stališče RS, da načeloma podpira predlog direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko
učinkovitih vozil za cestni prevoz. RS načeloma podpira določitev minimalnih ciljev za čista vozila v
javnem naročanju, ki vzpostavljajo vzgled na ravni države.
RS prav tako podpira poenostavitev metodologije in razširjeno področje uporabe, ki vključuje vse
zadevne prakse naročanja. RS načeloma podpira tudi širitev obsega direktive na težka vozila,
vendar Slovenija ne podpira sprejemanja standardov v delegiranem aktu, saj gre za bistvene dele
pravnega akta z dolgoročnimi posledicami.
Slovenija zagovarja potrebo po skladnosti predloga z drugo zakonodajo, predvsem z Direktivo
2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, v
okviru katere so si države morale določiti nacionalne strategije na področju alternativnih goriv. RS
zagovarja konsistentnost zakonodaje na ravni EU z vidika določanja ambicij in ciljev v čistem
prometu, kjer je javno naročanje eden izmed ukrepov.
Cilji glede izpustov za lahka vozila in cilji na ravni držav so določeni ambiciozno, kar Slovenija
načeloma lahko podpre, bomo pa preučili zastavljen cilj za Slovenijo na podlagi točnega stanja in po
potrebi temu prilagodili stališče.
Slovenija v okviru določenih minimalnih ciljev zagovarja načelo subsidiarnosti države pri izbiri
najčistejših tehnologij za težka tovorna vozila. Za zmanjšanje emisij v prometu je nujna uporaba
najširše palete tehnologij, kar bi moralo biti upoštevano tudi pri sistemu javnega naročanja.
Slovenija zato zagovarja upoštevanje principa tehnološke nevtralnosti pri spodbujanju alternativnih
goriv s ciljem uporabe tehnologij z najnižjimi izpusti CO2.
RS bo v okviru pogajanj podpirala predloge v smeri racionalizacije poročanja.

Vir: MzI

Vlada podpira Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Skupnem odboru,
ustanovljenem s sporazumom o skupnem evropskem zračnem prostoru, glede njegovega
notranjega poslovnika
Vlada je na današnji seji sprejela stališče RS, da podpira Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu
Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s sporazumom o skupnem evropskem
zračnem prostoru, glede njegovega notranjega poslovnika.
Namen večstranskega sporazuma med EU in njenimi državami članicami ter Islandijo, Norveško,
Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo, Albanijo in Kosovim o vzpostavitvi skupnega
evropskega zračnega prostora je bil oblikovati skupni evropski zračni prostor, ki temelji na prostem
dostopu do trga, svobodi ustanavljanja, enakih konkurenčnih pogojih in skupnih pravilih, tudi na
področju varnosti, varovanja, upravljanja zračnega prometa, socialnih vprašanj in okolja.
Ta sporazum v 18. členu med drugim določa, da je skupni odbor odgovoren za upravljanje
sporazuma in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje s priporočili in odločitvami v primerih, ki so
določeni v sporazumu. Med drugim sporazum tudi določa, da skupni odbor na prvem sestanku
sprejme notranji poslovnik.
Predlagano gradivo Sveta EU tako predstavlja predlog poslovnika skupnega odbora, ki ga
sestavljajo predstavniki Evropske komisije, pristojni organi posameznih držav članic EU in
predstavniki držav, t. i. balkanskih partnerjev, ki so tudi podpisniki sporazuma. Poslovnik zajema
postopkovna pravila glede sklica rednih sestankov za pregled izvajanja sporazuma, priprave
dnevnega reda in oblikovanja sklepov za izvajanje sporazuma.
Vir: MzI

Priprava prvega poročila Republike Slovenije Mednarodni zvezi za spomin na holokavst
Vlada se je seznanila s pripravo prvega poročila Republike Slovenije Mednarodni zvezi za spomin na
holokavst.
Mednarodna zveza za spomin na holokavst (International Holocaust Remembrance Alliance – v
nadaljevanju IHRA) je bila na pobudo švedskega predsednika vlade Görana Perssona leta 1998
ustanovljena kot Mednarodna projektna skupina za spominjanje, raziskovanje in poučevanje o
holokavstu.
Namen IHRA je zagotoviti politično in družbeno podporo prizadevanjem za poučevanje o
holokavstu, ohranjanje spomina nanj in njegovo proučevanje na nacionalni in mednarodni ravni.
Temeljni dokument, na podlagi katerega deluje, je Stockholmska deklaracija.
IHRA združuje 31 sodelujočih držav, 2 pridružitveni državi, 9 držav opazovalk in 7 stalnih
mednarodnih partnerjev. S 6. marcem 2018 je enoletno predsedovanje IHRA prevzela Italija.
Republika Slovenija je članica IHRA od leta 2011. Obveznost, ki izhaja iz članstva v IHRA, je tudi redno
periodično poročanje, opravljeno v skladu s standardiziranim vprašalnikom IHRA. Republika
Slovenija mora svoje prvo poročilo o delovanju v IHRA (obdobje 2011-2017) predložiti v letu 2018. Cilj
poročanja je seznaniti države članice z aktivnostmi, s katerimi država poročevalka implementira
Stockholmsko deklaracijo in odločitve, sprejete na plenarnih zasedanjih IHRA. Države članice IHRA s
poročilom ocenijo tudi napredek, dosežen v določenem obdobju in se seznanijo s težavami, na
katere so naletele, kakor tudi predstavijo izzive, s katerimi se soočajo. Na tak način se spodbuja tudi
razprava o raziskovanju holokavsta, učenju o njem in spominjanju nanj na državnem nivoju.

Prvo poročilo Slovenije v uvodnem delu zajema informacije o procesu včlanitve v IHRA ter
zgodovinski pregled holokavsta in njegovih posledic na slovenskem ozemlju. Poročilo v
nadaljevanju sledi posameznim elementom Stockholmske deklaracije kot temeljnega dokumenta za
delovanje IHRA in navaja Splošne dejavnosti za uresničevanje Stockholmske deklaracije, Aktivnosti
na področju raziskovanja holokavsta, Aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu, Aktivnosti
za ohranjanje spomina na holokavst in Pojavnost zanikanja holokavsta in drugih kaznivih dejanj iz
sovraštva ter povezave z antisemitizmom.
Vir: MZZ

Vlada o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo izhodišč in dopolnitev v zvezi z
zakonodajo, ki ureja referendum in referendumsko kampanjo
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za
pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja referendum in referendumsko
kampanjo.
Omenjena medresorska delovna skupina je ustanovljena za pripravo izhodišč za spremembe in
dopolnitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) in Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK).
Sestavljajo jo:
- vodja: mag. Mateja Prešern, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem,
Ministrstvo za javno upravo;
namestnici vodje:
- prva namestnica: Anja Hostnik, podsekretarka, Ministrstvo za javno upravo;
- druga namestnica: Urška Gorenc, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo;
člani:
- mag. Damjan Tušar, namestnik direktorice, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo;
- Eva Ban, sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo;
- Peter Pavlin, višji sekretar, Ministrstvo za pravosodje.
vabljeni:
- prof. dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani;
- Dušan Vučko, direktor Službe državne volilne komisije;
- as. dr. Bruna Žuber, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani.
Medresorska delovna skupina lahko k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake iz državnih
organov oziroma strokovnjake iz drugih institucij javnega sektorja.
Naloge delovne skupine so:
- priprava izhodišč za implementacijo Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave
Republike Slovenije in Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da so ZRLI ter
prvi odstavek 3. člena ZVRK, kolikor se nanaša na Vlado Republike Slovenije, in šesti odstavek 4.
člena ZVRK v neskladju z Ustavo Republike Slovenije;
- priprava izhodišč za druge zakonske rešitve, ki bodo učinkovito prispevale k izvajanju ZRLI in ZVRK
v skladu z namenom in ciljem zakonske ureditve.
Rok za izvedbo nalog je 31. 12. 2018.
Vir: MJU

Imenovanje novih članov Odbora RS za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v
znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
Zaradi poteka mandata sedmim članom in predsednici Odbora RS za podelitev nagrad in priznanj za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti je vlada za mandatno dobo štirih
let imenovala nove. To so: dr. Milena Horvat, dr. Karin Stana Kleinschek, dr. Janko Kos, dr. Klavdija
Kutnar, dr. Damijan Miklavčič, dr. Ingrid Milošev in dr. Mitja Slavinec.
Vir: MIZŠ

Imenovanje novih članov Upravnega odbora Instituta »Jožef Stefan«
Mandat predstavnikom ustanovitelja v Upravnem odboru Instituta »Jožef Stefan« je potekel, zato je
vlada danes imenovala nove za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje Upravnega odbora
IJS.
Na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost je vlada v upravni odbor imenovala
mag. Kim Turk Méhes in dr. Tomaža Savška, na predlog ministrstva pristojnega za gospodarstvo pa
Martino Gašperlin.
Vir: MIZŠ

Sprememba v članstvu Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
V Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je vlada razrešila
dosedanjo članico, mag. Janjo Meglič, ki jo je predlagala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter
na predlog zbornice imenovala nadomestnega člana, Mitjo Korunovskega. Imenovan je za čas do 12.
junija 2020.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala dr. Vinka Logaja za direktorja Zavoda RS za šolstvo
Vlada je dala soglasje k imenovanju dr. Vinka Logaja za direktorja Zavoda RS za šolstvo, za
mandatno dobo štirih let od 7. julija 2018 dalje.
Dr. Vinko Logaj je že direktor Zavoda RS za šolstvo, ki se mu mandat izteče 6. julija letos. Je doktor
znanosti s področja managementa ter profesor fizike in proizvodno tehnične vzgoje. Ima bogate
delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih. Tako v preteklosti kot tudi danes sodeluje pri številnih
projektih, raziskavah in delovnih skupinah s področja šolstva.
Vir: MIZŠ

Vlada ponovno potrdila mag. Bojana Cvelfarja za direktorja Arhiva Republike Slovenije
Na današnji seji je Vlada Republike Slovenije je imenovala mag. Bojana Cvelfarja za direktorja Arhiva
Republike Slovenije za mandatno dobo petih let, in sicer od 14. 10. 2018 in najdlje do 13. 10. 2023, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Mag. Bojan Cvelfar vodi Arhiv Republike Slovenije že od leta 2013. Pred tem je bil dve leti direktor
Zgodovinskega arhiva Ljubljana ter deset let direktor Zgodovinskega arhiva Celje.
Vir: MK

Razrešitev in imenovanje novega namestnika predsednika slovenske delegacije v Stalni slovenskoavstrijski komisiji za mejo
Vlada je z mesta namestnika predsednika slovenske delegacije v Stalni slovensko-avstrijski komisiji
za mejo razrešila Draga Smoleta in imenovala Marka Vrevca, vodjo Projektne enote za meje v
Ministrstvu za zunanje zadeve.
Razrešitev in imenovanje se opravita, ker področje spada v delokrog Projektne enote za meje, ki je
bila ustanovljena v letu 2017.
Vir: MZZ

Razrešitev in imenovanje novega namestnika predsednika slovenske delegacije v Mešani
slovensko-italijanski komisiji za vzdrževanje državne meje
Vlada je z mesta namestnika predsednika slovenske delegacije v Mešani slovensko-italijanski komisiji
za vzdrževanje državne meje razrešila Draga Smoleta in imenovala Marka Vrevca, vodjo Projektne
enote za meje v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Razrešitev in imenovanje se opravita, ker področje spada v delokrog Projektne enote za meje, ki je
bila ustanovljena v letu 2017.
Vir: MZZ

