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175. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov
Vlada je na današnji redni seji sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.
Predlagani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) na sistemski ravni na novo ureja
pravice, obveznosti, postopke, nadzorne pristojnosti ter druga sistemska in področna
vprašanja obdelave ter varstva osebnih podatkov. Pomeni zlasti izvajanje pravic in obveznosti
iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije iz leta 2016 (tudi znana kot GDPR) in to
na način, ki naj bi hkrati zavaroval tako pravice ljudi do varstva zasebnosti kot interese
gospodarstva (zlasti glede določanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov,
privolitev, evidentiranja delovanj obdelave osebnih podatkov…), občin in vzgojnoizobraževalnih zavodov (v obeh primerih je dano na razpolago več izbirnih načinov določanja
pooblaščenih oseb) ter okrepil nadzorni položaj Informacijskega pooblaščenca. V Predlogu
ZVOP-2 so tudi določene izjeme glede prehodne dobe, ki so ugodne za pravno varnost in
interese gospodarstva, vendar na način, da se ne zniža dosežena raven varstva osebnih
podatkov.
Glede vplivov novih poslovnih tehnik ali informacijskih tehnologij je v predlogu zakonu
določena prepoved zamenjave lastnih biometričnih podatkov (npr. prstni odtis, posnetek
šarenice) za določene storitve, ki bi jih posameznik v okviru te zamenjave dobil brezplačno, kot
nasledek t.i. »afere Deutsche Post«, ki je bila razkrita 31. marca 2018. Sedaj je izrecno
prepovedano, da bi se podatke s področja neposrednega trženja lahko uporabilo tudi za
politično trženje, pri povezovanju zbirk osebnih podatkov pa je z vidika ekonomičnosti
določeno, da niso več potrebne odločbe Informacijskega pooblaščenca, saj zadostujejo
predhodna obvestila. Ob tem je strogo določeno, katere zbirke osebnih podatkov morajo za
namene povezovanja najprej imeti s področnim zakonom določeno dovoljenost tega
povezovanja.
Ker popravki slovenske inačice Splošne uredbe o varstvu podatkov še niso objavljeni v
Uradnem listu EU, sta zaradi pravne varnosti že v samem Predlogu ZVOP-2 popravljena tudi
institut privolitve ter institut kršitve varnosti osebnih podatkov.
S koncem letošnjega maja prične veljati nova EU ureditev varstva osebnih podatkov (Splošna
uredba o varstvu podatkov), zato je nujno, da je nov nacionalni zakon o varstvu osebnih
podatkov, ki bo v največji meri ohranil dosedanjo raven varstva osebnih podatkov, sprejet še
pred začetkom njene uporabe.
Vir: MP

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo
izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice
Učinkovitejše in hitrejše izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju: ESČP) je ena izmed prioritet Ministrstva za pravosodje. Z novelo Zakona o
državni upravi, je bilo med naloge Ministrstva za pravosodje dodano tudi »usmerjanje
ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč«, kar se nanaša v veliki meri prav na
izvrševanje sodb ESČP. Poseben zagon na tem področju je dala tudi t. i. Bruseljska
deklaracija, ki je bila sprejeta na konferenci v Bruslju leta 2015 , s katero je bila ponovno
poudarjena trdna odločenost držav pogodbenic, da v skladu z načelom subsidiarnosti na
državni ravni izpolnijo temeljno obveznost zagotavljanja celovitega varstva pravic in svoboščin
iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov, vključno z učinkovitejšim
izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.
Izvrševanje sodb ESČP nadzira Odbor ministrov Sveta Evrope, pred tem pa jih obravnava
Oddelek Sveta Evrope za izvrševanje sodb ESČP (Oddelek SE). Postopek nadzora nad
izvrševanjem sodbe ESČP se začne z dokončnostjo sodbe ESČP in se zaključi s končno
resolucijo, ki jo sprejme Odbor ministrov Sveta Evrope, na zasedanjih, ki so štirikrat na leto
namenjena pregledu izvrševanja sodb.
Država pogodbenica Evropske konvencije o človekovih pravicah (Konvencija) je dolžna
opredeliti in izvesti potrebne individualne in splošne ukrepe, ki se navedejo v akcijskih poročilih
ali načrtih. Med individualnimi ukrepi je to plačilo pravičnega zadoščenja (lahko je tudi še
kakšen drug individualni ukrep), med splošnimi pa so lahko spremembe zakonodaje, prakse,
navodila, izobraževanje, osveščanje; če sodba napotuje na spremembe, ki se še morajo
zgoditi, pa tudi drugi ukrepi, kot je na primer gradnja novega zapora. Opredelitev potrebnih
ukrepov in ocena ustreznosti izvedenih ukrepov se ocenjuje v dialogu z Oddelkom SE.
Sistemski pristop se je izkazal za primernega, saj se je število neizvršenih sodb ESČP od
ustanovitve MDS ESČP in PS ESČP izrazito zmanjšalo. Tako na dan 26. 3. 2018 ostaja še 30
neizvršenih sodb, kar je rezultat intenzivnih prizadevanj Slovenije za izvrševanje sodb ESČP
ter intenzivnega sodelovanja s sekretariatom Sveta Evrope.
Napredek na tem področju je prepoznal tudi Svet Evrope. Odbor ministrov Sveta Evrope je v
svojem desetem poročilu o nadzoru izvrševanja sodb ESČP za leto 2016 ugotovil, da se
statistika izvršenih sodb ESČP glede vseh držav članic Sveta Evrope močno izboljšuje, k
ugodnejši statistiki pa je veliko prispevala tudi Republika Slovenija s številom izvršenih sodb za
tisto leto. V razpravi ob predstavitvi poročila sta generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn
Jagland in takratni generalni direktor Generalnega direktorata Sveta Evrope za človekove
pravice in vladavino prava Phillip Boillat izrecno izpostavila Slovenijo kot zgled ostalim
državam članicam pri izvrševanju sodb ESČP in pomenu politične volje, ki je potrebna pri
izvršitvi kompleksnih sodb ESČP. Pohvali na tem področju sta izrekla na svojem obisku marca
2017 tudi takratni komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks ter predsednik
ESČP Guido Raimondi ob obisku ministra Klemenčiča julija 2017 v Strasbourgu z izjavo
»Slovenija je model za zgledno izvrševanje sodb ESČP«.
Nekaj naporov je bilo vključenih tudi v informiranje javnosti glede izvrševanja sodb ESČP in
sicer je na spletni strani Ministrstva za pravosodje začela delovati posebna podstran , katere
namen je obveščati o sodbah ESČP, kjer je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske
konvencije o človekovih pravicah ter izvrševanju teh sodb. V tabelarnem in grafičnem prikazu
se lahko spremlja aktualno stanje, dodane so povezave na zaključne resolucije ter javno
objavljena akcijska poročila ter akcijske načrte.
MDS ESČP ter PS ESČP si bosta še naprej prizadevali za izvršitev vseh ostalih sodb ESČP,
prav tako bo ministrstvo vlagalo napore v izobraževanje glede sodne prakse ESČP tudi z
namenom zmanjševanja števila pritožb na ESČP.
Vir: MP

Vlada sprejela odgovor na prošnjo pobudnika referenduma glede izgradnje 2. tira za
zagotovitev sredstev za izvedbo referendumske kampanje
Vlada je sprejela odgovor na prošnjo pobudnika referenduma za zagotovitev sredstev za
izvedbo referendumske kampanje glede uveljavitve Zakona o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper in ga posreduje pobudniku.
V skladu z veljavno zakonodajo in upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča iz januarja 2018
Vlada RS ne sme financirati niti lastne referendumske kampanje niti referendumske kampanje
(drugih) organizatorjev kampanje, zato predmetni prošnji Vlada RS ne more ugoditi.
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost prvega odstavka 3. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (ZVRK), in sicer zgolj neustavnost določb, ki se nanašajo na Vlado kot
organizatorja referendumske kampanje in ne tudi določb ZVRK, ki govorijo o financiranju
referendumske kampanje. Organizator referendumske kampanje lahko pridobiva prispevke za
referendumsko kampanjo od fizičnih oseb in od pravnih oseb zasebnega prava, katerih namen
ustanovitve ni pridobivanje dobička. Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe
javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati referendumske kampanje. Vlada oziroma
njena ministrstva in službe kot državni organi torej ne smejo niti ne morejo nameniti sredstev
organizatorjem referendumske kampanje.
Organizator referendumske kampanje na podlagi veljavne zakonodaje tudi ne more zahtevati
povračila stroškov za preteklo referendumsko kampanjo, saj 25. člen ZVRK izrecno določa, da
organizatorju referendumske kampanje (za razliko od določenih organizatorjev volilne
kampanje) ne pripada pravica do povračila stroškov.
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča vodenje referendumske kampanje po ZVRK ni
združljivo s položajem Vlade, zato slednja v skladu z veljavno ureditvijo ne more biti več
organizator referendumske kampanje in si tudi ne more več nameniti sredstev za
referendumsko kampanjo. V ta namen je Vlada na 174. redni seji tudi sprejela ugotovitveni
sklep, da na ponovnem glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper Vlada v
referendumski kampanji ne sme biti organizator kampanje.
Vir: MJU

Vlada se je seznanila z namero o podpisu memorandumov za izvajanje mednarodnih
finančnih mehanizmov v Sloveniji do leta 2021
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju za
izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in
Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.
Pogajanja glede izvajanja obeh finančnih mehanizmov so države donatorice z Evropsko
komisijo zaključile maja 2016. Na tej podlagi so se lahko začela pogajanja s posameznimi
državami prejemnicami, tudi Slovenijo, ki prehaja v tretje obdobje izvajanja. V novem
programskem obdobju bo tako država upravičena do 37,7 milijona evrov, od tega 19,9
milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona evrov iz Norveškega finančnega
mehanizma. Glavno pravno podlago za dodelitev sredstev Sloveniji predstavljata
Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in
Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki ga
bo ministrica za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Smerkolj
v imenu Republike Slovenije še v tem mesecu podpisala z državami donatoricami.
Vir: SVRK

Vlada izdala Uredbo o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki
bo objavljena v Uradnem listu RS.
Ta uredba določa višino letne dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu, ki jo je
treba plačati za posamezne vrste v RS registriranih motornih in priklopnih vozil. Višina dajatve
ostaja enaka, uredba spreminja le obstoječi sistem, in sicer tako da se z zdajšnjega sistema
obračuna letne dajatve na mesečni osnovi preide na dnevno obračunavanje. Letna dajatev, ki
je bila prej podana v letni višini, je zdaj podana v višini dajatve na dan. Pri tem preračunu se bo
višina letne dajatve delila s 365.
Ob tem se uvaja nova dajatev za eno preskusno tablico, ki je izdana na osnovi dovoljenja za
daljšo dobo uporabe preskusnih tablic.
Vir: MzI
Vlada izdala Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek
v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine
prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo, ki bo objavljena v
Uradnem listu RS.
Uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za
izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini
Kidričevo.
Skladno z Zakonom o rudarstvu se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli
brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za
določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih
pogojev. Za pridobivalni prostor, ki je predmet te uredbe, vlagatelj vloge izpolnjuje pogoj, da je
lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, namenjen za površinsko izkoriščanje
nekovinskih mineralnih surovin, ali ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni obliki in
overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela. V konkretnem primeru je družba Dujardin, d. o.
o., lastnica dveh parcel, za preostali dve pa ima ustrezno pogodbo z lastnikom. Zato se
predlaga podelitev rudarske pravice brez javnega razpisa.
Vir: MzI
Vlada izdala spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in
pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost
plovbe, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.
Spremembe uredbe so potrebne zaradi uskladitve določb z Zakonom o javnem naročanju in
odprave pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi pri prvem postopku podelitve koncesije in se
nanašajo na delitev pristojnosti pri vodenju postopka ter odločanju med Upravo RS za
pomorstvo in vlado. Uredba tako zdaj določa, da uprava vodi postopek podelitve koncesije in
izda odločitev o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti te odločitve pa vlada sprejme odločbo
o podelitvi koncesije.
Zaradi predvidenih sprememb izvajanja rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe iz
gospodarske javne služne na pristojnost Uprave RS za pomorstvo se določi tudi novo dvoletno
obdobje podelitve koncesije.

Vir: MzI
Vlada soglaša s prodajo dela daljnovodov DV 400 kV Divača–Melina in DV 220 kV
Divača–Pehlin
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da soglaša s prodajo dela daljnovodov DV 400 kV
Divača–Melina in DV 220 kV Divača–Pehlin.
Lastnik teh daljnovodov je ELES, d. o. o., oba daljnovoda pa povezujeta elektroenergetska
sistema Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Celoten daljnovod DV 400 kV Divača–
Melina je dolg 64,6 km in ima 196 stebrov, od tega je v lasti ELES 110 stebrov – 108 stebrov je
v Sloveniji, dva pa sta na ozemlju Hrvaške. Celoten daljnovod DV 220 KV Divača–Pehlin je
dolg 53 km in ima 155 stebrov, od tega je v lasti ELES 138 stebrov – 81 stebrov je v Sloveniji,
57 stebrov pa je na ozemlju Hrvaške. Z deli daljnovodov, ki ležijo na ozemlju Hrvaške, že zdaj
na podlagi pogodbe upravlja Hrvatski operator prijenosnog sustava, d. o. o., (HOPS), saj ELES
nima pravice izvajanja javne službe na ozemlju Republike Hrvaške. Stroške upravljanja in
vzdrževanja navedenih delov daljnovodov nosi ELES in s tem posredno uporabniki
slovenskega elektroenergetskega sistema.
HOPS je izrazil pripravljenost, da bi dela daljnovodov, ki potekata po ozemlju Republike
Hrvaške in s katerima že zdaj upravlja, odkupil. Osnutek pogodbe o prodaji daljnovodov je
pripravljen tako, da se z njim ne prejudicira označitve državne meje v naravi (demarkacija).
Vir: MzI
Vlada se je seznanila z zaključnim poročilom sanacije posledic žleda med 30. januarjem
in 27. februarjem 2014 na državni cestni in javni železniški infrastrukturi ter na področju
energetike
Vlada se je na današnji seji seznanila z Zaključnim poročilom sanacije posledic žleda med 30.
januarjem in 27. februarjem 2014 na državni cestni infrastrukturi, na javni železniški
infrastrukturi in na področju energetike.
Celotna sanacija posredne in neposredne škode zaradi žledu je na državnem cestnem
omrežju končana in je znašala 9.820.457,80 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske
rezerve, proračuna Direkcije RS za infrastrukturo in solidarnostnega sklada.
Celotna sanacija škode zaradi žledu je na javni železniški infrastrukturi končana in je znašala
40.242.893,97 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve, Proračuna RS in
zavarovalnin iz naslova zavarovanja javne železniške infrastrukture.
Na področju energetike je bilo upravičencem izdanih 262 odločb za vračilo stroškov uporabe
agregatov, ki so bili v tistem času marsikje edini vir električne energije, in do konca leta 2014
so bili nakazani upravičeni stroški v skupnem znesku 794.405,74 evra.
Vir: MzI
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018
Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018.
S sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na
predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo sprejme Vlada RS. Letni program porabe
sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem
letu.

Gospodarjenje z gozdovi v lasti RS je bilo s 1. julijem 2016 preneseno na družbo Slovenski
državni gozdovi, d. o. o. Dejavnost gospodarjenja z državnimi gozdovi je bila prenesena na
družbo z delitveno bilanco, ki vključuje tudi seznam gozdov, ki so se prenesli v gospodarjenje
družbi. Delitveno bilanco je potrdila Vlada RS.
MKGP načrtuje, da bo imel v letu 2018 Gozdni sklad prejemke v skupni višini 26.245.612,81
EUR (od tega 13.040.046,00 EUR v letu 2018 in 13.205.566,81 EUR prenesenih prejemkov iz
preteklih let). V programu je določena višina načrtovanih sredstev po posameznih nalogah ter
predvidena poraba v 2018.
Vir: MKGP

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
(Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih
akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja
(SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje
posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).
Z novelo Uredbe CLLD se poenostavijo postopki potrjevanja sprememb SLR in hitrejše izdaje
odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi sprememb SLR. Dodana je tudi določba, ki dovoljuje
potencialnim upravičencem do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan
oddaje vloge za vse tri sklade, kar ima spodbujevalni učinek pri izvajanju ukrepa in s čimer
pričakujemo več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh skladih.
Vir: MKGP
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018
Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018.
Skladno s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike
Slovenije (ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske
pravice z državnih gozdov na občino iz 24. člena ZGGLRS lahko izvede, če je državni gozd
vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi (načrt razpolaganja), ki ga na predlog
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) sprejme vlada.
Načrt razpolaganja vsebuje podatke o nepremičnini (katastrska občina, parcelna številka,
bonitetne točke, dejanska raba), vrednostih zemljišča in navedbo o načinu prodaje ali menjave
oziroma navedbo o tem, da gre za neodplačni prenos lastninske pravice na občino, vključno z
navedbo prostorskega akta, ki določa javni interes.
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018 je sestavljen iz:
 programa prodaje nepremičnin za leto 2018,
 programa menjave nepremičnin za leto 2018 in
 program prodaje SKZG (prodaja nepremičnin, kjer sta upravljavca SKZG in SiDG).
Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018 je družba SiDG
upoštevala načela in cilje, določene v ZGGLRS in sicer interes države po zaokrožitvi
kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlaga se prodaja
manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini državnih gozdov. Prav tako
so iz nabora potencialnih zemljišč za prodajo ali za odtujitev pri menjavi izločena zemljišča v
neposredni bližini državne meje, na območjih varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov ter na

območjih zavarovanih parkov in naravnih vrednot, z izjemo tistih primerov, kjer so drugi razlogi
za razpolaganje bistveno tehtnejši. V programu menjave nepremičnin je družba SiDG
zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti RS.
Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018 načrtovana izvedba
69 poslov, s katerimi je predvidena odtujitev skupno 73 parcel in 20 deležev RS na parcelah
ter v okviru predvidenih menjav pridobitev 5 parcel in 1 deleža na parcelah, s katerimi bo
država pri večini postala izključni lastnik. Na podlagi vseh treh delnih programov ocenjeni prilivi
na proračunsko postavko 160367 Gozdni sklad - zbiranje sredstev znašajo 611.415,38 EUR.
Vir: MKGP
Vlada sprejela poročilo o nadzoru nad porabo proračunskih sredstev
Vlada je na današnji redni seji sprejela Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih
inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1.7. do
31.12.2017.
Proračunska inšpekcija je v obdobju od 1.7. do 31.12.2017 z izdajo zapisnika zaključila 16
inšpekcijskih nadzorov.
V celotnem letu 2017 je proračunska inšpekcija izvedla 39 nadzorov, kar je za 7 več od
načrtovanega (32). Večje število izvedenih inšpekcijskih nadzorov je predvsem posledica
dejstva, da je bilo na podlagi prijav v letu 2017 načrtovanih 12 nadzorov, zaključenih pa 20. Od
rednih nadzorov je bilo zaključenih 19, načrtovanih pa 20.
Na dan 31.12.2017 so v izvajanju trije inšpekcijski nadzori.
V obdobju od 1.7. do 31.12.2017 je bilo izvedenih 5 rednih nadzorov, od tega 3 (60%) pri
neposrednih, 2 (40%) pa pri posrednih proračunskih uporabnikih. Nepravilnosti so bile
ugotovljene pri 4 (80%) proračunskih uporabnikih. V celotnem letu 2017 je proračunska
inšpekcija z izdajo zapisnika zaključila 19 rednih inšpekcijskih nadzorov, od tega 10 (53%) pri
neposrednih, 9 (47%) pa pri posrednih proračunskih uporabnikih. Od 19 izvedenih rednih
inšpekcijskih nadzorov je bil en načrtovan v letnem načrtu dela za leto 2016 in je bil uveden še
v letu 2016, 18 nadzorov pa v letnem načrtu dela za leto 2017. Dva nadzora, ki sta bila
načrtovana v letnem načrtu dela za leto 2017, sta bila začeta v letu 2017 in sta na dan
31.12.2017 še v izvajanju. V rednih inšpekcijskih nadzorih so bile nepravilnosti ugotovljene pri
11 (58%) proračunskih uporabnikih.
V obdobju od 1.7. do 31.12.2017 je proračunska inšpekcija prejela 33 prijav oziroma pobud za
uvedbo inšpekcijskega nadzora, obravnavala pa jih je 26. Od 26 obravnavanih prijav je bilo 10
takšnih, na podlagi katerih je bil (ali še bo v letu 2018) uveden inšpekcijski nadzor, v 16
primerih pa je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodijo v pristojnost drugih organov,
katerim so bile odstopljene v reševanje, ali pa je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo razlogi za
uvedbo inšpekcijskega nadzora oziroma da vloge glede na vsebino niti ni mogoče obravnavati
kot prijavo.
V celotnem letu 2017 je proračunska inšpekcija prejela 70 prijav, obravnavala pa 63. Od 63
obravnavanih prijav je bilo 19 takšnih, na podlagi katerih je bil (ali še bo v letu 2018) uveden
inšpekcijski nadzor, v 44 primerih pa je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodijo v
pristojnost drugih organov, katerim so bile odstopljene v reševanje, ali pa je bilo ugotovljeno,
da ne obstajajo razlogi za uvedbo inšpekcijskega nadzora oziroma da vloge glede na vsebino
niti ni mogoče obravnavati kot prijavo. Na dan 31.12.2017 je 7 prijav še v obravnavi.
V obdobju od 1.7. do 31.12.2017 je proračunska inšpekcija na podlagi prijav in pobud, od
katerih so bile nekatere prejete še v prvem polletju leta 2017, uvedla 11 inšpekcijskih
nadzorov, od tega 3 (27%) pri neposrednih, 8 (73%) pa pri posrednih proračunskih
uporabnikih. Nepravilnosti so bile ugotovljene v 8 (73%) nadzorih, uvedenih na podlagi prijav.

V celotnem letu 2017 je proračunska inšpekcija na podlagi prijav in pobud izvedla 20
nadzorov, od tega 8 (40%) pri neposrednih, 12 (60%) pa pri posrednih proračunskih
uporabnikih. Nepravilnosti so bile ugotovljene v 13 (65%) nadzorih, uvedenih na podlagi prijav.
V letnem načrtu dela za leto 2017 je proračunska inšpekcija načrtovala 12 nadzorov na podlagi
prijav in pobud. Dejansko število nadzorov na podlagi prijav je bilo za 8 (67%) večje od
načrtovanega. Razlog za večje število nadzorov na podlagi prijav je v tem, da števila prijav, na
podlagi katerih bo v posameznem letu potrebno uvesti inšpekcijski nadzor, in obsega oziroma
trajanja teh nadzorov ni mogoče vnaprej natančno predvideti. Poleg tega pa je proračunska
inšpekcija v letu 2017 zaključila 4 nadzore, ki so bili uvedeni na podlagi prijav še v letu 2016.
Vir: MF
Vlada sprejela stališče glede Uredbe EU o obdelavi podatkov na področju carinjenja
Vlada je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja
prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave
podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije - 6235/18.
Republika Slovenija podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik
obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem
zakoniku Unije.
Vir: MF
Spremembe Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda
Krajinski park Goričko (JZ KPG).
S sklepom se skladno z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) povečuje obseg dela na
območje (ekološko pomembno območje in območje Natura 2000) izven meje območja KPG, ki
je zavarovan z uredbo.
Sklep usklajuje opis dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Ta se je v času
od ustanovitve JZ večkrat spremenila in sedaj vpisane dejavnosti vsebinsko niso ustrezne. V
času od sprejema statuta je JZ pričel tudi z novimi dejavnostmi, ki se nanašajo na neposredno
upravljanje nepremičnin - habitatov s košnjo in spravilom biomase, urejanje visokodebelnega
sadovnjaka, odstranjevanje zarasti na opuščenih travnikih, zaradi česar je javni zavod pridobil
status kmetijskega gospodarstva, navedene dejavnosti pa spadajo pod kmetijstvo. K
dejavnostim so bile dodane tudi nekatere na področju predelave.
S sklepom se je spremenila sestava strokovnega sveta JZ KPG, in sicer tako, da svet
sestavljajo direktor JZ, en strokovnjak iz vrst delavcev JZ ter trije zunanji strokovnjaki
(predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, strokovnjak s področja kmetijstva in strokovnjak s
področja kulturne dediščine).
Zaradi povečanja števila zunanjih strokovnjakov se bodo povečali operativni stroški delovanja
Strokovnega sveta JZ KPG do 300 EUR na letni ravni.
Vir: MOP

Dopolnitev Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov
Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), da do leta 2020 izpolnijo zavezo
Skupnosti za zmanjšanje emisij TGP.
V uredbi vlada določa, da se presežek dodeljenih letnih emisij TGP v višini 4.943.928 enot iz
leta 2015 prenese v leto 2016.
Slovenija je s sprejetjem odločbe prevzela obveznost, da svoje emisije TGP iz virov, ki niso del
EU sistema za trgovanje z emisijami do leta 2020 ne poveča za več kot 4 %, v primerjavi z
emisijami v letu 2005.
Slovenija izpolnjuje svoje obveznosti in zastavljene letne cilje za enkrat znatno presega.
Pozitivni trend zmanjšanja emisij iz preteklih let se je sicer obrnil, saj je bila v letu 2015
zabeležena 2,4 odstotna letna rast. Emisije so se za dodatnega 4,8 % povečale tudi v letu
2016, bolj spodbudne pa so prve ocene za leto 2017, saj kažejo na njihovo zmanjšanje za
okrog odstotek. Trenutno izpolnjevanje ciljev ob napovedani gospodarski rasti pa še ne
pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij. Najbolj nepredvidljive so emisije iz sektorja promet,
ki predstavlja 50 % vseh ne-ETS emisij. Variabilnost teh emisij na letni ravni je lahko tudi do
18-odstotna, kar pomeni, da bi lahko že kratkotrajna izrazita rast rabe pogonskih goriv, resno
ogrozila izpolnjevanje nacionalnega cilja.
Vir: MOP
Vlada je sprejele stališče na mnenje državnega sveta o Energetskem konceptu Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela stališče na mnenje Državnega sveta (DS) RS glede
Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS).
Vlada pozdravlja pozitivno mnenje in podporo DS, ki je EKS ocenil kot primeren dokument, ki
ima realno opredeljene cilje zanesljive, trajne in konkurenčne oskrbe z energijo. Glede opozoril
DS vlada odgovarja, da je dokument usmerjevalne narave, a določa smer oz. usmeritve v
energetiki. Prav tako opredeljuje usmeritve v zvezi z odpadki in njihovo energetsko izrabo ob
izpolnjevanju pogojev okoljske sprejemljivosti.
Glede opozorila DS, da bi morala biti prioriteta izgradnja kakovostnega in naprednega
omrežja, ki omogoča kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, vlada pojasnjuje,
da je v EKS posebej izpostavljena pomembnost naprednega elektroenergetskega omrežja in
vloga omrežja pri zanesljivosti oskrbe. Hkrati pa gre za tako strokovno in specializirano
vsebino, ki je EKS ne naslavlja podrobno, saj so temu namenjeni desetletni razvojni načrti
omrežij, ki jih operaterji omrežij prenavljajo na vsake dve leti. EKS podaja tiste osnovne
usmeritve, ki jih operaterji omrežij potrebujejo za kakovostno in konsistentno pripravo razvojnih
načrtov.
Na opozorilo DS, da bo treba razpravljati ne le o subvencioniranju sončne energije, ampak tudi
o odpadnih sončnih elektrarnah po izteku življenjske dobe, pa vlada odgovarja, da EKS
dopušča tudi možnost usmerjanja k drugim finančnim mehanizmom, ki bodo oblikovani v smeri
spodbujanja doseganja ciljev EKS. Za prehod v nizkoogljično družbo je ključno, da bodo
zunanji stroški rabe energetskih virov vključeni v končno ceno energijo po načelu
»onesnaževalec plača«.
Vir: MzI

Vlada dala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
Skladno s 24. členom Zakona o javnih skladih mora Nadzorni svet Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS sprejeti splošne pogoje poslovanja in jih
objaviti na svojih spletnih straneh.
Splošni pogoji poslovanja sklada določajo poslovanje na naslednjih področjih:
 vzpodbujanje razvoja kadrov, štipendiranja, izobraževanja in mobilnosti,
 vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide,
 poravnavanje obveznosti iz naslova nadomestil preživnin, določenih za namene
preživljanja mladoletnih otrok v primeru neplačevanja preživnin,
 jamčenje za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
 izvajanje nalog posredovalnega in sprejemnega organ po 2. členu Konvencije o izterjavi
preživninskih zahtevkov v tujini z dne, 20. 6. 1956 ter osrednjega organa po 4. členu
Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin in
po 49. členu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu,
ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih
zadevah, po postopkih, določenih s temi predpisi.
Vlada je danes na redni seji podala soglasje k splošnim pogojem poslovanja sklada.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
Državnemu zboru je skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš) 1. 3. 2018
predložila v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku predlog Zakona o spremembi
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Naknadno je dne 12. 3. 2018
kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije odločil, da se navedeni predlog
obravnava po rednem postopku. Predlagana novela zasleduje dva cilja, in sicer varovanje
zdravja in zagotovitev socialne varnosti samozaposlenih oseb. S predlaganim ukrepom bi
samozaposlenim, ki ne zaposlujejo drugih delavcev (ki bi jih lahko nadomestili v času bolezni),
omogočili normalno zdravljenje in počitek. S tem se po mnenju predlagateljev ne bi izboljšala
le kakovost (delovnega) življenja in zdravstveno stanje samozaposlenih, ampak bi se zmanjšali
tudi javni izdatki odpravljanja posledic okvar zdravja, ki jih povzroča sedanja ureditev.
Samozaposlenim osebam, ki ne zaposlujejo drugih delavcev, naj bi v skladu s predlogom
zakona Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) začel
izplačevati bolniško nadomestilo v primerih začasne zadržanosti samozaposlene osebe od
dela, ki je posledica njene bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, od četrtega dne
začasne zadržanosti od dela, ne pa šele z 31. dnem zadržanosti, kot to določa sedaj veljavna
ureditev. Postopek uveljavljanja pravice se ne bi spremenil, kar pomeni, da bi samozaposlena
oseba še naprej dala vlogo in predložila ustrezna dokazila, vključno z bolniškim listom.
Obenem pa predlog zakona določa tudi, da lahko ZZZS nadomestila, ki ga je izplačal
samozaposleni osebi, izterja od delodajalca, pri katerem je samozaposlena oseba v času
začasne zadržanosti od dela opravljala delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z
Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), s čimer bi delodajalce odvračali od tega, da bi pravico
do bolniškega nadomestila iz ZZZS uporabili za spodbujanje prisilnega samozaposlovanja.
Predlagatelji menijo, da zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. Finančne
posledice za zdravstveno blagajno za izplačilo bolniških nadomestil se ocenjujejo na približno
10 milijonov eurov letno od leta 2019, ob čemer navajajo, da so samozaposlene osebe lansko
leto plačale 111,9 milijonov eurov prispevkov za zdravstveno zavarovanje.
Vlada Republike Slovenije v zvezi s predlagano spremembo začetka prejemanja nadomestila
zaradi začasne nezmožnosti za delo v breme ZZZS s sedanjega 31. dne na 4. dan zadržanosti
za samozaposlene osebe, ki ne zaposlujejo drugih delavcev, ugotavlja, da gre za sistemsko
vprašanje. S predlaganim ukrepom skrajševanja obdobja izplačevanja denarnega nadomestila

zaradi začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca se posledično zmanjšujejo pravice
do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Krajše obdobje
izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, samozaposlene osebe ali družbenika bi
pomenila širitev te pravice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na omejena
sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje bi to posledično pomenilo, da bi se morale
bistveno krčiti zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
bodisi njihov obseg bodisi vrste (npr. opustitev uvedbe novih zdravstvenih storitev ali metod
zdravljenja, novih zdravil, novih medicinskih pripomočkov).
V zvezi s predlaganim drugim odstavkom 93. člena pa Vlada Republike Slovenije dodaja, da je
zapis določbe v očitnem nasprotju z namenom predlagatelja. Iz predlagane določbe namreč
izhaja, da naj bi se pravna ali fizična oseba, pri kateri je samozaposlena oseba iz tretjega
odstavka 29. člena tega zakona v času prejemanja nadomestila za začasno zadržanost od
dela opravljala delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, morala zavodu povrniti znesek nadomestila za obdobje, ki ga določa ta
zakon.
V skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPreC, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) ima
zavarovanec pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela. Če
samozaposlena oseba v času prejemanja nadomestila opravlja delo, kot je to navedeno v
predlagani določbi, dejansko ni zadržana od dela in posledično ni upravičena do nadomestila v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu s 35. členom ZZVZZ zavarovanec ni
upravičen do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, če v tem času opravlja
pridobitno delo.
Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da ne zasleduje zastavljenih ciljev. Prav
tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in doseženega
najširšega soglasja socialnih partnerjev. Ob tem dodajamo še, da je treba k tovrstnim
vprašanjem pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti z vidika posledic za gospodarstvo in
tudi z vidika socialne pravičnosti ter preveriti finančno vzdržnost predlagane spremembe.
Vir: MZ

Vlada sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je 21. 12. 2017 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 01403-44/2017, s katerim je ustanovila
javni zdravstveni zavod Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.
Na podlagi sprejetega sklepa se v Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (št. 01403-44/2017 z dne 21. 12. 2017 in
sprememba št. 01403-44/2017/9 z dne 26. 2. 2018) se za besedilom 5. člena, ki se označi kot
prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ekonomsko-finančno dejavnost, nabavno dejavnost, kadrovsko-pravno dejavnost,
tehnično-vzdrževalno dejavnost, dejavnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije in druge
dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti obravnave pacientov s prirojeno
srčno hibo ter otrok z drugimi obolenji srca in ožilja iz prejšnjega odstavka, na podlagi pogodbe
z zavodom zagotavlja Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.«.
Za četrtim odstavkom 15. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru prenosa zdravstvene dejavnosti obravnave pacientov s prirojeno srčno hibo ter
otrok z drugimi obolenji srca in ožilja na drug javni zdravstveni zavod, prevzame prevzemnik
dejavnosti vse zaposlene na zavodu, na prevzemnika dejavnosti preidejo pogodbene in druge
pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri zavodu, na
prevzemnika dejavnosti.«.

Svet zavoda mora najpozneje v 60 dneh od konstituiranja uskladiti statut z omenjenim
sklepom.
Vir: MZ
Vlada proti predlogu za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole
za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Vlada nasprotuje predlogu Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke
šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki sta ga državnemu zboru predložila poslanca
Tomaž Lisec in Anja Blah Žibert.
Tovrstne študijske vsebine so obširno zagotovljene znotraj javne mreže oziroma dveh javnih
univerz, zato ni potrebe po ustanovitvi novega zavoda.
Vir: MIZŠ
Vlada se je opredelila do tožbe Evropske komisije zaradi neprenesene direktive o
revidiranju
Vlada je na današnji seji sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku pred sodiščem EU
zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos EU zakonodaje o obveznih revizijah za
letne in konsolidirane računovodske izkaze v slovenski pravni red.
Vlada se je seznanila s tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi ugotovitve, da Slovenija
najpozneje do 17. junija 2016 ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za
prenos Direktive 2014/56/EU v slovenski pravni red. Vlada se je seznanila tudi z zahtevo
Evropske komisije, da Sodišče Evropske unije Sloveniji naloži plačilo denarne kazni v znesku
7.986,60 evra na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe. Evropska komisije zahteva tudi, da
Sodišče Evropske unije Sloveniji naloži plačilo stroškov postopka.
Slovenija bo na Sodišče Evropske unije vložila odgovor na tožbo, v katerem bo navedla
ukrepe, ki jih je sprejela z namenom izpolnitve obveznosti iz 2. člena direktive in ukrepe, s
katerimi bo zagotovila sprejem zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos manjkajočih
določb direktive. Slovenija bo ugovarjala tudi višini koeficienta resnosti kršitve.
V odgovoru na tožbo bo Slovenija zastopala stališče, da je del določb direktive že prenesla v
svoj pravni red z zakonom o revidiranju, del z uredbo o izvajanju evropske uredbe o posebnih
zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa, del pa z zakonom o
gospodarskih družbah. Del določb pa bo prenesenih še v okviru predvidene spremembe
zakona o revidiranju. Slovenija bo poudarila tudi, da se na podlagi veljavnega zakona o
revidiranju kot obvezna uporabljajo tudi pravila mednarodnih standardov revidiranja in druga
pravila Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov.
Slovenija si je prizadevala za popoln prenos določb direktive s sprejemom novega zakona o
revidiranju in ocenjevanju vrednosti ter nato s spremembami in dopolnitvami zakona o
revidiranju. Besedilo slednjega je vlada določila v začetku novembra 2017, na 155. redni seji.
S sprejemom sprememb in dopolnitev zakona o revidiranju bodo izpolnjene vse obveznosti
Slovenije, povezane s prenosom omenjene direktive v slovenski pravni red.
Vir: MF

Stališča do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede nekaterih
ribolovnih možnosti
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede
nekaterih ribolovnih možnosti. Republika Slovenija podpira predlog uredbe Sveta o spremembi
Uredbe (EU) 2018/120 glede nekaterih ribolovnih možnosti.
Uredba Sveta (EU) 2018/120 določa ribolovne možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in
skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih
vodah zunaj Unije. Navedene ribolovne možnosti se v obdobju veljavnosti običajno večkrat
spremenijo.
Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski
ribiči izvajajo ribolov v Jadranskem morju, medtem ko predlog uredbe zadeva ribolov v
Atlantiku in Severnem morju.
Vir: MKGP

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov
Ukrajine
Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom
ministrov Ukrajine o opravljanju pridobitne dejavnosti za družinske člane članov diplomatskih
predstavništev, konzulatov ali predstavništev pri mednarodnih organizacijah in jo objavila v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije in Kabinet ministrov Ukrajine sta se na podlagi vzajemnosti
dogovorila, da imajo družinski člani diplomatov, konzularnih uslužbencev, članov
administrativnega in tehničnega osebja diplomatskega predstavništva, konzulata ali
predstavništva države pošiljateljice pri mednarodni organizaciji pravico do opravljanja
pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici. Taka pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki
v državi sprejemnici veljajo za njene državljane, in v skladu z njeno veljavno zakonodajo po
pridobitvi ustreznega dovoljenja po tem sporazumu.
Vrsta pridobitne dejavnosti ni omejena. Družinski član, ki v državi sprejemnici opravlja
pridobitno dejavnost po tem sporazumu, pridobi status davčnega zavezanca v državi
sprejemnici in mora spoštovati njeno davčno, delovno in socialnovarstveno zakonodajo.
Komunikacija v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti poteka med
diplomatskim predstavništvom in ministrstvom za zunanje zadeve države sprejemnice. Ko se
ugotovi, da oseba sodi v kategorijo po tem sporazumu, in ob upoštevanju veljavnih notranjih
postopkov ministrstvo za zunanje zadeve uradno obvesti diplomatsko predstavništvo, da se
vzdrževanemu družinskemu članu dovoli opravljanje predvidene pridobitne dejavnosti.
Vir: MZZ

Arnes bo zastopnik Slovenije v evropski raziskovalni infrastrukturi PRACE
Vlada je imenovala javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) za
zastopnika Republike Slovenije v evropski raziskovalni infrastrukturi PRACE (Partnerstvo za
napredno računalništvo v Evropi). Ministrico dr. Majo Makovec Brenčič je vlada pooblastila za
podpis pisma o podpori imenovanju.
PRACE je temeljna vseevropska visokozmogljiva računalniška infrastruktura za omogočanje
večje raziskovalne in aplikativne odličnosti na vseh znanstvenih področjih. Z visokozmogljivo
računalniško infrastrukturo je pomembno povečala raziskovalne potenciale evropskega
raziskovalnega prostora in s tem konkurenčnost Evropske unije, kar ima pomembne pozitivne
družbene učinke.

PRACE je vzpostavljen kot mednarodna neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju. V njej je
zastopanih 25 držav članic EU, ki prek svojih pooblaščenih organizacij vzpostavljajo in
upravljajo vseevropsko visoko zmogljivo računalniško infrastrukturo.
Vir: MIZŠ
Podaljšanje veljavnosti protokola med resornimi ministrstvi Slovenije in Srbije na
področju izobraževanja
Vlada je dala soglasje k podaljšanju veljavnosti Protokola med Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki
razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja. Protokol sta ministrstvi
podpisali pred petimi leti. Ker se mu veljavnost izteka, mu je potrebno veljavnost podaljšati.
Podaljšanje velja največ do konca študijskega leta, v katerem Republika Srbija postane
polnopravna članica Evropske unije.
Vir: MIZŠ
Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom Tehničnega dogovora med MORS in
Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o skupni izvedbi opazovalnega poleta
nad BiH ter opazovalnega poleta nad Ukrajino leta 2018
Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega
dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo
Italijanske republike o skupni izvedbi opazovalnega poleta nad Bosno in Hercegovino ter
opazovalnega poleta nad Ukrajino leta 2018.
Republika Slovenija in Italijanska republika nadaljujeta sodelovanje pri izvajanju skupnih
opazovalnih poletov na podlagi določb Pogodbe o odprtih zračnih prostorih – MPOZP. Leta
2018 bosta skupaj izvedli opazovalni polet nad Bosno in Hercegovino ter opazovalni polet nad
Ukrajino.
Namen pogodbe je utrditi varnost in zaupanje v evro-atlantskem prostoru. Pogodba določa
režim zračnega opazovanja in snemanja ter uporabo in razširjanje pridobljenih informacij.
Dolžnost podpisnic Pogodbe o odprtih zračnih prostorih je, da nad svojim ozemljem dovoljujejo
opazovalne polete drugih držav pogodbenic skladno z določenimi kvotami. Na podlagi tega
mora Republika Slovenija vsako leto sprejeti do štiri pasivne opazovalne polete, toliko pa jih
ima pravico opraviti nad ozemlji drugih držav pogodbenic.
Opazovalni polet nad Ukrajino bo opravljen predvidoma med 23. in 27. aprilom 2018, nad
Bosno in Hercegovino pa predvidoma med 21. in 25. majem 2018. Opazovalni misiji bosta
potekali pod vodstvom Madžarske in ob uporabi certificirane madžarske opazovalne platforme,
skladno s Pogodbo o odprtih zračnih prostorih.
Republika Slovenija bo pri izvedbi opazovalnih poletov sodelovala z največ petimi pripadniki
Slovenske vojske.
Vir: MO
Vlada odgovarja na poslansko vprašanje glede samozaložništva
Vlada je danes sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Vinka Gorenaka glede ureditve
davčne zakonodaje s ciljem upoštevanja samozaložništva.
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se je državljan, ki ga v vprašanju izpostavlja poslanec
Gorenak, v preteklem obdobju večkrat obrnil na ministrstvo za finance v zvezi z davčno

obravnavo dohodkov, doseženih z izdajo knjig v samozaložbi, bodisi s formalnimi pritožbami v
konkretnih davčnih postopkih bodisi z zahtevami za drugačno davčno obravnavo njegovega
konkretnega primera, in sicer z utemeljevanjem, da se stroške za avtorstvo v samozaložbi
lahko določi samo s cenitvijo na osnovi vrednosti avtorskih pol po normativih ASS ter da
davčne zakonodaje za samozaložbo v Sloveniji še nimamo. Obračal se je tudi na druge
institucije in resorje, npr. varuha človekovih pravic, predsednika države, ministrstvo za šolstvo
in šport ter DZ oz. poslance, na podlagi česar je bila v letu 2011 tudi podana pisna poslanska
pobuda ministru za finance za posebno davčno obravnavo samozaložbe.
Ministrstvo za finance je omenjenemu državljanu poskušalo na več načinov, pisno pa tudi
ustno na sestankih, pojasniti način obdavčenja dohodkov fizičnih oseb in še posebej
dohodkov, doseženih z izdajanjem knjig v samozaložbi. Formalne pritožbe v konkretnih
postopkih pa so bile obravnavane v okviru predpisanih postopkov. Vse pobude in zaprosila za
pojasnila drugih institucij in resorjev v zvezi s problematiko tega državljana so bila proučena in
podani odgovori.
Dosedanja komunikacija omenjenega državljana na ravni ministrstva za finance in Finančne
uprave RS kaže na to, da omenjeni državljan ne sprejema nikakršnega pojasnila in vztraja pri
svojem stališču glede neupravičenosti obdavčitve, navkljub že tudi sodni presoji o ustreznosti
obdavčitve za določena davčna leta. Prav tako ni pripravljen slediti nobenim priporočilom oz.
nasvetom, ki so mu bili dani z namenom, da si uredi obravnavo dohodkov v skladu z veljavno
davčno zakonodajo.
Proučen je bil tudi dopis ministrstva za izobraževanje, na katerega je ministrstvo za finance
odgovorilo. Podan je bil celovit odgovor tako z vidika problematike konkretnega zavezanca kot
tudi z vidika sistemske ureditve davčne obravnave dohodkov, doseženih z izdajo knjig v
samozaložbi. Podano je bilo mnenje, da je veljavna ureditev obdavčitve dohodkov, doseženih
z izdajo knjig v samozaložbi, ustrezna in da je z vidika obravnave posameznega zavezanca
tudi pomembno, da zavezanec davčnemu organu ustrezno prijavi svoj davčni status.
Zakonske spremembe v smislu pobud omenjenega državljana niso predvidene, saj je davčna
obravnava ustrezna in glede na naravo samozaložniške dejavnosti, primerjalno z drugimi
dejavnostmi, ni mogoče ugotoviti objektivnih razlogov, na podlagi katerih bi bila
samozaložniška dejavnost obravnavana drugače kot druge dejavnosti. Ob tem je treba
poudariti tudi, da je po letu 2011 oz. z letom 2013 prišlo do pomembnih sprememb v davčni
zakonodaji na segmentu določanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. Sistem določanja
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je bil prenovljen z namenom večje
enostavnosti in predvidljivosti za zavezance z majhnim obsegom poslovanja. V tem okviru so
bili med drugim povečani normirani odhodki s 25 % doseženih prihodkov na 80 % doseženih
prihodkov, povečani prihodkovni pogoji za vstop v sistem normiranih odhodkov ter opravljena
izključitev iz sintetične obdavčitve na letni ravni s progresivno davčno lestvico. Vse navedeno
je relevantno tudi za dohodke, dosežene z izdajo knjig v samozaložbi, oz. imajo tudi zavezanci
s tovrstnimi dohodki možnost se pod določenimi pogoji odločiti za ugotavljanje davčne osnove
na poenostavljen način.
Vir: MF
Vlada odgovarja na vprašanje o Planet TV
Vlada je danes sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Vinka Gorenaka glede
dogajanja na Planet TV.
Vlada z vidika svojih pristojnosti pojasnjuje, da zakon o Slovenskem državnem holdingu
(ZSDH-1) ureja upravljanje kapitalskih naložb države in poslovanje Slovenskega državnega
holdinga (SDH). Eden temeljnih namenov zakona je ločitev funkcije države kot lastnice
kapitalskih naložb od drugih funkcij države oz. ločitev politike od upravljanja družb v državni
lasti. To zagotavlja načelo neodvisnosti, ki določa, da SDH in njegovi organi niso vezani na
navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog skladno z ZSDH-1 pa morajo
delovati neodvisno in samostojno. Izjema so določbe o obveznem upoštevanju ciljev,

določenih v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države in drugih aktih upravljanja, ter
morebitne določbe posebne zakonodaje, ki velja za posamezne naložbe. V tem okviru deluje
tudi vlada, ki državnemu zboru predlaga strategijo upravljanja kapitalskih naložb države in
člane nadzornega sveta SDH, sprejme letni načrt upravljanja kapitalskih naložb ter kot
skupščina sprejme statut SDH in merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb v državni
lasti. SDH na drugi strani izvaja uresničevanje vseh navedenih aktov skladno z načeli
skrbnosti, gospodarnosti in preglednosti, upoštevajoč tudi določilo ZSDH-1, po katerem »mora
uresničevati pravice in pristojnosti ter izpolnjevati obveznosti in naloge v skladu s tem
zakonom in akti upravljanja, ne da bi posegal v neodvisnost organov družb, predvsem pa ne
sme posegati v posamezne poslovne in vodstvene odločitve«. Zakona o gospodarskih družbah
namreč določa, da uprava (npr. Telekoma Slovenije) vodi posle družbe samostojno in na
lastno odgovornost (upoštevajoč pristojnosti nadzornega sveta in skupščine).
Glede na navedeno vlada pri vodenju posameznih poslov Telekoma Slovenije oz. njegove
hčerinske družbe Antenna TV SL (Planet TV) nima nobenih zakonskih pristojnosti, zato
poslancu iz tega vidika ne more podati odgovora.
SDH je v pisnem odzivu z dne 23. marec 2018 na vabilo seje komisije DZ za nadzor javnih
financ pojasnil, da gre v primeru Telekoma Slovenije za javno delniško družbo in da SDH kot
eden od delničarjev razpolaga zgolj s tistimi podatki, ki jih družba javno razkrije in ki so torej
dostopni vsem delničarjem. Ne glede na to pa SDH seveda v vlogi večinskega lastnika
kapitalske naložbe v družbi Telekom Slovenije pozorno spremlja njeno poslovanje in bo svoje
odločitve, na podlagi pristojnosti ki jih ima, sprejemal v okviru skupščine.
Vir: MF
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Dragana Matića glede
obsega financiranja programov italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2017
Poslanec dr. Dragan Matić je na vlado naslovil vprašanje, koliko so posamezna resorna
ministrstva v letu 2017 namenila za financiranje programov italijanske in madžarske narodne
skupnosti.
Vlada v odgovoru ugotavlja, da je v skladu z določili prvega odstavka 64. člena Ustave
Republike Slovenije avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom
zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in
založništva. Ustava nadalje določa, da imata v skladu z zakonom ti narodni skupnosti in njuni
pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te
vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno.
Narodnima skupnostma in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s
svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in moralno podpira
uveljavljanje teh pravic.
V letu 2017 se je uresničevanje navedenih pravic s strani države sofinanciralo v okviru
pristojnih državnih organov Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in v okviru Slovenskega
regionalno razvojnega sklada.
V letu 2017 je bilo skupaj za programe italijanske in madžarske narodne skupnosti iz
državnega proračuna, vključno z evropskimi sredstvi, zagotovljeno 19.418.602 EUR. Velik del
teh sredstev je bil zagotovljen za dvojezično območje, na katerem obe narodni skupnosti živita
in ne izključno za organizacije narodnih skupnosti.
Vir: UN

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Nade Brinovšek v zvezi z normativno
dejavnostjo Vlade Republike Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Nade
Brinovšek v zvezi z normativno dejavnostjo Vlade Republike Slovenije in ga poslala
državnemu zboru.
Poslanka navaja, da naj bi Vlada Republike Slovenije v sedanjem mandatu v zakonodajni
postopek v okviru svojih pristojnosti Državnemu zboru predložila več zakonov, kot so jih vladi v
določitev predložila posamezna ministrstva. Nekaj od teh je sledilo delovnemu programu vlade
za posamezno leto sedanjega mandata. V primeru, da zakon v zakonodajni postopek predloži
skupina poslank in poslancev oziroma volivk in volivcev oziroma Državni svet, se Vlada
Republike Slovenije do teh predlogov opredeli. V zvezi s tem na vlado naslavlja več vprašanj.
Vlada Republike Slovenije v odgovoru uvodoma pojasnjuje, da obravnava in sprejema tista
vladna gradiva, ki jih v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije vladi predlagajo
pooblaščeni predlagatelji. Gradivo vlade lahko predlagajo v obravnavo predsednik vlade,
ministri, generalni sekretar vlade, direktorji vladnih služb in drugi pooblaščeni predlagatelji.
Vlada tako Državnemu zboru predlaga tiste predloge zakonov, ki so jih vladi v sprejem
predložila ministrstva in vladne službe.
Nadalje vlada pojasnjuje, da v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije vlada določi
svoje glavne naloge za določeno obdobje z delovnim programom vlade ter s proračunskimi
dokumenti. Vsakoletni Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije je sprejet
praviloma v januarju za tekoče leto, pri čemer pa se zaradi različnih dejavnikov naknadno
dokument tudi spreminja. Načrtovanje priprave predpisov je namreč pogojeno s številnimi,
pogosto zunanjimi dejavniki (na primer odločbe Ustavnega sodišča, sprejetje zakona, ki nalaga
sprejetje podzakonskih predpisov v roku, evropski predpisi, ki nalagajo obveznost prenosa v
slovenski pravni red itd.), ki narekujejo, da se kakšnega od njih doda ali (redkeje) opusti ali pa
se materija uredi bodisi s podzakonskim aktom, bodisi z drugim predpisom ali pa zaradi
zahtevnega usklajevanja pride do spremembe v časovni dinamiki. Priprave sprememb
predpisov namreč niso same sebi namen, temveč se jih ministrstva lotevajo zaradi potreb, ki
jih je izkazala praksa, isto oziroma toliko bolj pa to velja za pripravo povsem novih predpisov
oziroma uvajanje novih institutov. Da slednje praviloma terja spremembo oziroma prilagoditev
časovnice sprejemanja predpisov, potrjujejo tudi poročila o realizaciji normativnih delovnih
programov preteklih vlad.
Razlogi za odmik od izhodiščno predvidene časovnice in obsega so različni in jih pri
načrtovanju normativne dejavnosti ni bilo mogoče vzeti v zakup. Eden izmed glavnih razlogov
je v naknadno spremenjenih okoliščinah ali prioritetah Vlade Republike Slovenije, sicer pa se
postopki sprejemanja posameznega zakona oziroma njegovih sprememb in dopolnitev
nemalokrat časovno zamaknejo tudi zaradi prizadevanj k čim kvalitetnejšim in strokovno
usklajenim zakonskim rešitvam z različnimi deležniki. K slednjemu pa mora stremeti sleherni
pripravljavec predlogov zakonov. Časovnica se na primer prilagaja tudi zaradi dolgotrajnih
javnih razprav, v katere se poskuša vključiti čim večje število deležnikov, na katere bo nek
predpis eventualno vplival. Med razlogi za zamik sprejema lahko omenimo še razreševanje
predhodnih vprašanj z Evropsko unijo, navezavo predpisa na nek drug predpis, ki še ni bil
sprejet, ali pa na primer vsebinsko povezanost več predpisov.
Od vključno leta 2017 Normativni program dela vlade (PDV) vključuje izključno sledeče
predpise:
– obvezne predpise (to so tisti, ki jih je treba pripraviti na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz
pravnega akta EU, nacionalnega predpisa, odločbe ustavnega sodišča ali mednarodnega
sporazuma);
– predpise, ki izhajajo kot prioritetni iz enotne zbirke ukrepov za dano leto; in
– predpise, ki jih terjajo (neizvedeni) sklepi vlade.
Takšno načrtovanje Normativnega programa dela vlade se je namreč izkazalo za veliko bolj
učinkovito, lažje je tudi spremljanje, usklajevanje in spodbujanje realizacije obveznih predpisov
(na primer implementacije EU aktov).

Neobvezne predpise (ki ne izhajajo iz enotne zbirke ukrepov za leto 2018 in ki jih ne nalagajo
sklepi vlade), ministrstva in vladne službe načrtujejo in realizirajo izven PDV (takšni predpisi se
v PDV ne vključijo in ministrstva in vlade službe imajo več »svobode« in odgovornosti,
predvsem pri načrtovanju in prilagajanju rokov sprejema, pri takšnih predpisov). Takšna praksa
se je po dobrem letu izvajanja izkazala kot dobra in učinkovita.
To pomeni, da če obveznost sprejema DZ akta (zakona, resolucije, odloka, ratifikacije) ne
izhaja iz EU akta, odločbe ustavnega sodišča ali mednarodnega akta (obvezni predpisi) ali iz
prioritet iz enotne zbirke ukrepov za dano leto oziroma če sprejema EU akta ne nalagajo sklepi
Vlade, potem se posamezen DZ akt sploh ne uvrsti v PDV. V teh primerih, kot rečeno,
ministrstva sama načrtujejo sprejem DZ predpisov neodvisno od PDV.
Vlada Republike Slovenije se praviloma opredeli do vsakega predloga zakona, ki ga v
zakonodajni postopek predložita Državni zbor ali Državni svet. Predlogi vseh zakonov so
objavljeni na spletnem portalu Državnega zbora, prav tako pa tudi vsa mnenja, ki jih vlada
pošlje Državnemu zboru.
V skladu s statističnimi podatki je vlada v tem mandatu (stanje na dan 15. 3. 2018) sprejela
248 mnenj do predlogov zakonov, ki so jih v zakonodajni postopek predložili poslanci
Državnega zbora in Državni svet.
Glede povečane normativne dejavnosti oziroma predlaganja zakonov s strani koalicijskih
poslank in poslancev v zadnjih treh mesecih sedanjega mandata pa vlada pojasnjuje, da
mandatna doba Državnega zbora še vedno traja in da imajo poslanci po Ustavi Republike
Slovenije in skladno s Poslovnikom Državnega zbora pravico in možnost, da v zakonodajni
postopek vlagajo zakonske predloge, nenazadnje je to eno izmed njihovih temeljnih
poslanstev. Vsekakor pa vlada meni, da morajo biti rešitve, ki se jih s predlaganimi zakoni
zasleduje, tudi javnofinančno vzdržne.
Vir: GSV
Imenovanje članov Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje
Vlada je v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za mandatno dobo štirih let
imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor Tatjana Orhini Valjavec, za kulturo
Mijo Topličanec, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Dremlja, za ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Janeza Topolška.
Vlada je za predsednico sveta imenovala Tatjano Orhini Valjavec.
Po preteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
Vir: MOP

Vlada sprejela Sklep o zavrnitvi izdaje soglasja k imenovanju direktorja Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Na seji dne 10. 10. 2017 je Svet fundacije sprejel sklep, da se za direktorja fundacije za
petletno mandatno obdobje s pričetkom 12. 10. 2017 imenuje Gregorja Kobala. Gregor Kobal
nastopi funkcijo direktorja fundacije dne 12. 10. 2017 in do pridobitve soglasja Vlade Republike
Slovenije k imenovanju, opravlja funkcijo kot vršilec dolžnosti. Na podlagi navedenega, je
fundacija zaprosila Vlado Republike Slovenije za izdajo soglasja k imenovanju direktorja.
Vlada ugotavlja, da so v besedilu javnega razpisa določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat, in sicer:
- da ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij po II. stopnji bolonjskega programa,
- da ni član/članica Sveta fundacije,

-

da je državljan Republike Slovenije,
da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
da pozna področje dela in ima vsaj 5 let izkušenj na področju delovanja invalidskih in
humanitarnih dejavnosti.

Vlada ugotavlja, da kandidat ne izpolnjuje v javnem razpisu objavljenih pogojev. Javni razpis
namreč določa, da mora imeti kandidat »organizacijske sposobnosti in vsaj 5 let vodstvenih
delovnih izkušenj«. Kot že navedeno, iz življenjepisa kandidata izhaja, da ima delovne izkušnje
kot vodja projektov in podpore ključnim kupcem, pri pripravi in urejanju navodil za uporabo
programa Microsoft Dinamics NAV, pri uvajanju in podpori ključnim uporabnikom na področju
poslovodenja podjetij ter s timskim delom in vodenjem sestankov in s tem vodstvene izkušnje
pri vodenju projektov.
Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 13. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ni dala soglasja k imenovanju
Gregorja Kobala za direktorja fundacije.
Vir: MDDSZ
Vlada s 3. julijem razrešila s položaja glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vlada je na današnji seji s položaja razrešila glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) Milivoja Dolščaka.
Milivoj Dolščak je 18. januarja 2018 ministrici za obrambo podal vlogo za prekinitev pogodbe o
zaposlitvi zaradi upokojitve in soglasje k razrešitvi s položaja glavnega inšpektorja v
Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zakon o javnih uslužbencih v četrti točki drugega odstavka 83. člena določa, da se uradnika na
položaju generalnega sekretarja in generalnega direktorja na ministrstvu, direktorja organa v
sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti z
odločbo razreši s položaja v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o
razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oz. odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega
uslužbenca.
Ministrica za obrambo je v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih predlagala, da se
imenovani s 3. julijem 2018 razreši s položaja glavnega inšpektorja v IRSVNDN.
Vir: MO
Razrešitev in imenovanje nadomestnih članov Sveta RS za visoko šolstvo
Vlada je v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo z mesta članov razrešila tri
predstavnike Študentske organizacije Slovenije in imenovala nadomestne člane. Razrešila je
Mateja Drobniča, Žana Bokana in Matica Kašnika. Namesto njih je imenovala Pio Mernik,
Mateja Lebrehta in Mio Hočevar.
Vir: MIZŠ

