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Poročilo o razvoju 2018
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o razvoju 2018 Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj, ki prinaša pregled izhodiščnega stanja na področju
strateških usmeritev Strategije razvoja Slovenje 2030, ki jo je Vlada RS sprejela konec leta
2017. V poročilu ugotavljamo, da se je Slovenija v preteklih letih vrnila na pot razvojnega
dohitevanja, na nekaterih področjih pa so gibanja precej odstopala od načel vzdržnega
razvoja. Poročilo bo z mesecem majem v celoti dostopno na spletni strani UMAR.
Vir: UMAR
Vlada sprejela program stabilnosti za letošnje leto
Vlada je danes sprejela Program stabilnosti 2018, in sicer ob predpostavki nespremenjenih
politik. S tem prihodnji vladi pušča odprto pot za širši dogovor o potrebnih trajnih ukrepih in
vsebinskih prioritetah. Vlada bo sprejeti program poslala Evropski komisiji.
Letošnji program stabilnosti je pripravljen ob upoštevanju Odloka o okviru za pripravo
proračunov za leto 2018, prihodnja leta pa so ocenjena ob predpostavki nespremenjenih
politik, zato ni bil pripravljen nov Odlok za leta 2019-2021. Program stabilnosti podrobneje
opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter možno pot do srednjeročnega fiskalnega
cilja, kot izhaja iz začrtanega okvira.
Vlada je zaradi dejstva, da smo v volilnem letu, program stabilnosti sprejela ob predpostavki
nespremenjenih politik in zato ne upošteva morebitnih posledic zakonov, za katere
zakonodajni postopek še ni zaključen. Podoben pristop sta skladno s pravili EU nazadnje
izbrali tudi Italija in Avstrija. Pričakujemo sicer lahko, da bo Evropska komisija ob oceni
programa stabilnosti in pripravi novih priporočil državi Slovenijo pozvala, da prihodnja vlada
program stabilnosti dopolni z ukrepi, ki bodo zagotavljali skladnost s pravili Pakta stabilnosti in
rasti. Predlagani program stabilnosti namreč predvideva strukturno poslabšanje fiskalnega
položaja v letošnjem letu, a nakazuje možno doseganje cilja uravnoteženja javnih financ. S
tem se prihodnji vladi pušča odprto pot za širši družbeni dogovor o potrebnih trajnih ukrepih in
vsebinskih prioritetah. Neprimerno bi bilo, če bi vlada v odhajanju določila in začrtala pot novi
vladi, ne da bi za to pripravila ustrezne ukrepe.
Slovenija je v letu 2017 ustvarila presežek v višini 13 milijonov evrov. V vseh letih od 1995
dalje je država ustvarila primanjkljaj, najvišjega v letu 2013, ko je ta znašal 14,7 % BDP. Od
leta 2013 se je primanjkljaj zmanjševal in se v letu 2017 prevesil v rahel presežek. V 2017 so
se v primerjavi z letom 2016 povečali tako celotni prihodki kot tudi celotni izdatki sektorja
država, a drugi bistveno manj. Celotni prihodki so se povečali za 6,5 %, celotni izdatki pa za
1,9 %, kar je zadoščalo, da je država leto 2017 zaključila s presežkom.

Nominalno uravnoteženje javnih financ je za Slovenijo pomemben dosežek in kaže na
ustreznost uravnoteženega pristopa socialno-ekonomske in javnofinančne politike. Slovenija je
uspela v treh letih iz postopka presežnega primanjkljaja nominalno uravnotežiti javne finance
in hkrati odpraviti makroekonomska neravnovesja. Zaradi ugodnejšega salda javnih financ se
postopoma znižuje tudi dolg sektorja država, ki za leto 2017 znaša 73,6 % BDP in se bo po
ocenah v letu 2018 spustil pod 70 % BDP. S tem pristopom se lahko zagotovi dokončanje
procesa postopne javnofinančne konsolidacije, ustvari pogoje in fiskalni prostor za povečanje
odpornosti in absorpcijske moči gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega obrata v
gospodarskem ciklu. Slovenija je majhna odprta država, ki je zelo občutljiva na nihanja v
gospodarski aktivnosti v mednarodnem okolju in na finančnih trgih. Zato je še posebej
pomembno, da v teh ugodnih časih ustvarimo zadosten potencial, da se kriza, kot smo ji bili
priča po letu 2008, ne bi ponovila. Za povečanje odpornosti ekonomije in dolgoročno
zagotavljanje socialne države je pomembno prioritetno krepiti vzvode, ki omogočajo zviševanje
potenciala ekonomije z investicijami, vlaganji v znanje in razvoj ter krepitev produktivnosti.
Vlada je v začetku mandata sprejela tako zakon o fiskalnem pravilu kot tudi dosegla politični
konsenz o hitrosti in spoštovanju pravil v času približevanja srednjeročni uravnoteženosti
javnih financ, da ne bi ogrozili gospodarskega okrevanja oziroma rasti. V tem času zakon ne
predpisuje hitrosti doseganja skladnosti s paktom stabilnosti in rasti, temveč le približevanje
srednjeročnemu cilju, kar je ta vlada spoštovala. Slovensko gospodarstvo po mnenju Urada za
makroekonomske analize in razvoj zdržno raste, večina kazalnikov nakazuje, da se še ne
pregreva: rast plač je še naprej umirjena, kreditna aktivnost bank se povečuje, a je še vedno
nizka, tudi stopnja inflacije je na ravni 1,4 odstotka umirjena. Hitro se zvišujejo le cene
nepremičnin.
Za pozitivne dolgoročne učinke se bo treba aktivno posvetiti strukturnim reformam, ki bodo
zagotovile vzdržno gospodarsko rast brez pregrevanja in hkrati odgovorile na demografska
tveganja. V najkrajšem možnem času je treba sprejeti ukrepe za dolgoročno vzdržnost javnih
financ, predvsem na področju krepitve produktivnosti in konkurenčnosti, kar bo okrepilo
prihodkovno stran proračunov. Na odhodkovni strani pa so ključni ukrepi na področju
zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, saj bo zaradi staranja prebivalstva
največji pritisk na financiranje ravno teh področij. Takšno smer nadaljnjega ukrepanja je
nakazana tudi v nacionalnem reformnem programu, ki ga je Slovenija v skladu z dogovorjeno
časovnico že posredovala Evropski komisiji.
Vir: MF
Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2018 in 2019
Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in
2017. Vlada podpira tovrstno obrambo pred točo tudi v letih 2018 in 2019.
Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo, če bo izkazan
tudi interes lokalnih skupnosti. Ta bo izkazan, če bo v izvajanje letalske obrambe pred točo
vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno
območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji
Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter
občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin
in meri 3.775,6 km2.
Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo
pogostnostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli en km 2 se v Sloveniji pojavijo
vsako leto nekaj desetkrat, take, ki prizadenejo ozemlje nekaj km 2 nekajkrat, tiste z večjim
obsegom pa vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča,
temveč najbolj pogosto tudi močan veter in intenzivne padavine. Torej, četudi bi bilo mogoče
nastanek toče preprečiti, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v največ
primerih naredijo največjo škodo.

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov
pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem
sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže.
Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti
nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. Obramba pred točo temelji na
fizikalno utemeljeni domnevi o vplivanju umetnih zaledenitvenih jeder na podhlajene kapljice.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo
priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo,
preostali del sredstev pa morajo zagotoviti občine.
Obramba pred točo se sofinancira do doseženih ciljnih površin pokritosti 1.500 ha sadovnjakov
in 100 ha vinogradov z mrežami proti toči, kot je to določeno v Strategiji za izvajanje Resolucije
o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.
Vir: MKGP
Vlada poziva Svet AVK k predčasni razrešitvi direktorja AVK
Vlada je danes Svet Javne agencije RS za varstvo konkurence pozvala, da izvede postopek
predčasne razrešitve direktorja Andreja Matvoza zaradi suma o nestrokovnem opravljanju dela
direktorja. Vlada tudi zahteva, da jo Svet AVK o svojih ugotovitvah obvesti najkasneje do
konca meseca maja.
Iz letnih poročil AVK je razvidno, da se je število izdanih odločb o prekrških znižalo. Agencija v
obdobju, ko je njen direktor Andrej Matvoz, ni izdala nobenih odločb o prekrških.
Minister Počivalšek pravi, da se Vladi RS tako poraja vprašanje, ali AVK sploh deluje kot
prekrškovni organ.
Gospod Matvoz je bil 17. januarja 2018 kot priča zaslišan pred Preiskovalno komisijo o
ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih
opornic. Na zaslišanju ni izkazal poznavanja svojih nalog in pristojnosti kot direktor in zato
posledično obstaja sum, da jih niti ne more strokovno izvajati. Na vprašanje, ali lahko direktor
agencije vodi postopke, je namreč gospod Matvoz odgovoril, da ne in da ne ve, kdo bi mu
podelil pooblastilo za to. Direktor AVK seveda pooblastila ne potrebuje, saj mu to pristojnost
daje tretji odstavek 12.i člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Omenjena
preiskovalna komisija je 26. marca 2018 v svojem zaključnem poročilu ugotovila, da naj bi
direktor AVK Andrej Matvoz vedel za položaj določenega dobavitelja v Sloveniji, vendar ni
reagiral in sprožil sektorske preiskave. Toliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je omenjena
komisija že 18. oktobra 2017 podala vmesno poročilo, v katerem je predlagala, da pristojni
organi, raziščejo sume. Obe poročili je obravnaval tudi DZ in sta objavljeni na spletnih straneh
DZ.
Povod, da je minister Počivalšek na Vladi RS sploh spregovoril o tej zadevi, pa je primer
Agrokor. Namreč, ko je v veljavo stopil Lex Agrokor in je Hrvaška imenovala svojo izredno
upravo v podjetju Agrokor, je preko nje pridobila odločilen vpliv na Agrokor – tako tudi
posreden vpliv na Mercator. Prišlo je do spremembe kontrole v družbi, kar lahko pomeni
izpolnitev pogoja za obvezno priglasitev koncentracije v RS. »Kolikor nam je znano, ta ni bila
priglašena. AVK lahko po uradni dolžnosti uvede postopek presoje koncentracije, če je
izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence. Tudi AVK tega ni storil. Vsaj po nam znanih
informacijah ne,« pravi minister Počivalšek. Opustitev uvedbe takšnega postopka lahko
pomeni morebitno kazensko odgovornost direktorja AVK, denimo kaznivega dejanja
nevestnega dela.
V Vladnem gradivu je sicer navedenih še nekaj dejstev, ki dajejo vtis, da direktor AVK svojega
dela ne opravlja vestno in strokovno, direktor AVK pa se ima v skladu s Poslovnikom AVK
pravico izjaviti glede obstoja razloga za razrešitev.

Vir: MGRT

Dodatna sredstva za obnovo strehe Cankarjevega doma
Vlada je ministrstvu za kulturo razporedila dodatna sredstva v višini 1,9 milijona evrov, z
namenom zagotovitve manjkajočih sredstev za celovito obnovo strehe Cankarjevega doma.
Celovita obnova strehe Cankarjevega doma je potrebna zaradi neurja v noči med 11. in 12.
decembrom 2017.
Vir: MF
Vlada z ustanovitvijo 16 novih CSD in imenovanjem vršilcev dolžnosti direktorja
omogočila nadaljevanje reorganizacije centrov za socialno delo
Vlada je na današnji seji sprejela akte, ki omogočajo nadaljevanje reorganizacije centrov za
socialno delo za uvedbo nove organizacijske strukture. Za 16 novoustanovljenih centrov za
socialno delo je sprejela sklepe o ustanovitvi in odločbe o imenovanju vršilcev dolžnosti
direktorja. Poleg tega je na novo določila plačne razrede direktorjev novoustanovljenih
CSDjev. Sprejete odločitve predstavljajo tekoči posel vlade, saj je bila ustanovitev 16 CSDjev
in imenovanje v.d. direktorjev predvidena že ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H).
S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so nastali s
spojitvijo 62 obstoječih CSDjev in bodo s svojem delovanjem pričeli 1. 10. 2018. Centri za
socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer v enotah,
kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo vzpostavljenih 63 enot centrov za
socialno delo. Pravno podlago za sprejetje sklepov o ustanovitvi predstavlja novela ZSV-H. Z
omenjenimi sklepi so urejene statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem novonastalih
CSDjev ter medsebojna razmerja med ustanoviteljem in CSDji.
Z Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter
določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (iz decembra 2017) je
določenih 16 CSDjev na območni ravni. Ti bodo za celotno območje na enem mestu izvajali
vodenje in upravljanje. Znotraj vsakega izmed 16 CSDjev bodo delovale:
 skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodske, administrativne, pravne in
kadrovske naloge,
 skupna strokovna služba, ki bo med drugim vključevala tudi mobilno strokovno enoto
(sestavljali jo bodo različni profili - psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.) in bo na voljo
vsem enotam,
 služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (t.i. letnih pravicah), v pristojnosti katere
bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev.
Enote CSD bodo ostale pristojne za odločanje o pravicah starševskega varstva in družinskih
prejemkih, z izjemo odločanja o pravici do dodatka za veliko družino, ki bo v pristojnosti
CSDja.
Vlada RS je danes imenovala tudi 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih CSDjev. Ti
bodo do imenovanja direktorjev CSDjev, vendar največ za obdobje enega leta (od 1. 7. 2018
do 30. 6. 2019), pooblaščeni, da opravijo priprave za začetek dela CSDja ter od 1. 10. 2018
dalje organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje centra.
Vsi potrjeni vršilci dolžnosti direktorja so dolgoletni sodelavci in dosedanji vodje posameznih
CSDjev. Nova organizacija bo prinesla razbremenitev strokovnih delavcev z vidika upravnih
postopkov in omogočila prostor za razvoj strokovnega dela ter s tem boljše storitve za
uporabnike. Večina strokovnih nalog se bo še naprej izvajala na enotah. Ohranjamo vse
zaposlitve; vsi zaposleni bodo tudi obdržali pravice in obveznosti, ki so jih imeli pred
reorganizacijo.

Vlada je danes sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju, s katero je direktorje novoustanovljenih CSDjev razporedila v plačne
razrede od 50 do 55. Ti bodo namreč imeli več pristojnosti za večje območje delovanja.
V naslednjih korakih projekta reorganizacije sledi določitev podrobnejše notranje organizacije
CSDjev in načina delovanja. V ta namen bodo v.d. direktorji opravili vsa dejanja za začetek
dela novih CSD-jev, sprejeli prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in
zagotovili vse druge pogoje za nemoteno izvajanje opravljanja dejavnosti centrov.
Reorganizacija prinaša spremembe tudi za organe upravljanja. Predstavnikom sveta v
dosedanjih CSDjih in dosedanjim direktorjem CSDjev bo prenehal mandat z dnem vpisa
spojitve obstoječih CSDjev v nove CSDje v sodni register. Ob prenehanju mandata se
dosedanje direktorje CSDjev za preostali čas trajanja mandata razporedi na delovno mesto
pomočnika direktorja na enoti CSD.
Reorganizacija CSDjev vključuje tri povezane projekte: novo organizacijsko strukturo CSD-jev,
spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo
informativnega izračuna in uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s
prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu.
Preglednica novoustanovljenih 16 CSDjev na območni ravni in njihovih enot ter imenovanih v.
d. direktorjev CSDjev:
CENTER ZA SOCIALNO
DELO

CSD CELJE
CSD DOLENJSKA IN
BELA KRAJINA
CSD GORENJSKA
CSD JUŽNA
PRIMORSKA
CSD KOROŠKA

CSD LJUBLJANA

CSD MARIBOR

ENOTE CENTRA
ZA SOCIALNO
DELO
Celje
Laško
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič
Izola
Koper
Piran
Sežana
Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Grosuplje
LJ Bežigrad
LJ Center
LJ Moste-Polje
LJ Šiška
LJ Vič-Rudnik
Logatec
Vrhnika
Lenart
Maribor – Center
Maribor - Tezno
Pesnica
Ruše
Slovenska Bistrica

V.D. DIREKTORJA

mag. OLGA BEZENŠEK LALIĆ

DOSEDANJE
DELOVNO MESTO

direktorica CSD Celje

mag. IRENA KRALJ

direktorica CSD Metlika

URŠKA REPAR JUSTIN

direktorica CSD
Radovljica

TJAŠA RODMAN

direktorica CSD Koper

TADEJ POBERŽNIK

direktor CSD Slovenj
Gradec

MATEJ BABŠEK

direktor CSD Ljubljana
Šiška

MARJANA BRAVC

direktorica CSD Maribor

CSD OSREDNJA
SLOVENIJA – VZHOD

Domžale
Kamnik
Litija

DANICA KOLŠEK

direktorica CSD Litija

CSD OSREDNJA
SLOVENIJA – ZAHOD

Kočevje
Ribnica

KATARINA HITI

direktorica CSD Kočevje

BRANKO PETOVAR

direktor CSD Ljutomer

MARINA NOVAK RABZELJ

direktorica CSD Krško

KRISTINA ZADEL
ŠKRABOLJE

direktorica CSD Ilirska
Bistrica

HELENA BEZJAK BURJAK

direktorica CSD Žalec

PATRICIJA MOŽE

direktorica CSD Postojna

CSD POMURJE
CSD POSAVJE
CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA
CSD SAVINJSKO ŠALEŠKA
CSD SEVERNA
PRIMORSKA

Gornja Radgona
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Brežice
Krško
Sevnica
Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna
Mozirje
Velenje
Žalec
Ajdovščina
Idrija
Nova Gorica
Tolmin

CSD SPODNJE
PODRAVJE

Ormož
Ptuj

mag. MIRAN KERIN

direktor CSD Ptuj

CSD ZASAVJE

Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi

ROK ZUPANC

direktor CSD Trbovlje

Vir: MDDSZ

Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Vlada izdaja Uredbo o oblikovanju cen učbenikov in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagalo Vladi RS, da sprejme nov
predlog Uredbe o oblikovanju cen učbenikov in še naprej ohranja neposredni nadzor nad
cenami učbenikov za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku
ali programu, ki so edini. Predlog Uredbe o oblikovanju cen učbenikov je pripravljen v skladu z
Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji
155. redni seji dne 9. 11. 2017. Sprejem Uredbe o oblikovanju cen je tekoči posel, saj gre za
izvršilni predpis Vlade RS, katerega sprejem je nujen, ker se dne 1. 5. 2018 izteče trenutno
veljavna uredba.
Uredba določa:
- način in postopek oblikovanja cen za tiste učbenike za posamezni predmet oziroma
strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu, ki so edini in se na trgu
ponudijo prvič (novi učbeniki),
- da se cene učbenikov, ki jih je Vlada RS določila po 1. januarju 2017, ne smejo
povišati,
- da se cene že potrjenih učbenikov s 1. majem 2018 lahko povišajo največ za 1,5 % za
splošnoizobraževalne predmete in največ za 2,0 % za strokovne predmete za nižje
poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole.
Predlog uredbe je pripravljen v skladu z Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in
2018, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 155. redni seji dne 9. 11. 2017.

Odstotek povišanj cen učbenikov za strokovne predmete je višji, ker so ti učbeniki zahtevnejši
in dražji za pripravo, saj vsebujejo različne materiale (npr. les, žico, blago) ali druge specifične
elemente (npr. zahtevne načrte, skice, zgoščenke), praviloma pa imajo zelo nizko naklado.
Vir: MGRT
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač
S predlagano uredbo se spreminja 13. točka III. dela priloge II veljavne Uredbe o varnosti
igrač, ki ureja posebne varnostne zahteve za igrače, natančneje kemijske lastnosti.
Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač v tabeli pod točko 13 dela III priloge II določa mejne
vrednosti migracije iz igrač ali sestavnih delov igrač za različne elemente, vključno s svincem,
v suhem in tekočem materialu ter materiala, postrganem s površine igrač. Da se zagotovi
ustrezna zaščita otrok, je Komisija v skladu z navedeno direktivo pooblaščena za spreminjanje
omenjene točke zaradi njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker
znanstveni dokazi kažejo, da raven zaščite pred izpostavljenostjo svincu, ni več primerna, je
potrebno spremeniti veljavne mejne vrednosti migracije za svinec in jih uskladiti z najnovejšimi
znanstvenimi podatki, da se bo zmanjšala izpostavljenost otrok svincu..
V dodatku C Priloge II Uredbe se doda nov vnos, in sicer mejna vrednost migracije in mejna
vrednost vsebnosti fenola v igračah. Fenol se namreč uporablja kot monomer za fenolne
smole pri proizvodnji s smolo povezanega lesa za igrače, prav tako pa se lahko uporablja tudi
kot konzervans v igračah, ki vsebujejo tekočino na vodni osnovi.
Prav tako v dodatku C priloge II Uredbe se spremeni mejna vrednost za snov bisfenol A v
skladu z Direktivo Komisije (EU) 2017/898 z dne 24. maja 2017 o spremembi dodatka C k
prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede
bisfenola A zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah.
Vir: MZ
Vlada sprejela sklep s katerim se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021
poveča vrednost projekta 2711-16-0002 Urgentni center Ptuj
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep s katerim se v Načrtu razvojnih programov za
obdobje 2018-2021 poveča vrednost projekta 2711-16-0002 Urgentni center Ptuj.
Predmet investicije so gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter dobava in vgradnja opreme
za Urgentni center Ptuj skladno z Enotno metodologijo oblikovanja urgentnih centrov v RS. V
enotni metodologiji Urgentnih centrov v RS je urgentni center v SB Ptuj uvrščen v razred C3 in
sicer; C3 urgentni oddelek bolnišnice z neto površino prostorov do 700,00 m2.
Ocenjena vrednost investicije znaša po stalnih kot tekočih cenah 3.398.981,93 EUR z DDV.
Izdelava novelacije je bila potrebna zaradi spremembe ocene vrednosti investicije, dinamike in
virov financiranja.
Viri za financiranje investicije:
Ministrstvo za zdravje: 2.549.124,23 EUR za upravičene stroške,
SB Ptuj: 229.517,71 EUR,
lokalna skupnost – konzorcijska pogodba: 300.193,00 EUR
donacije gospodarstvenikov: 320.146,99 EUR.
Vir: MZ

Vlada sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti
Vlada je na današnji redni seji sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki podrobneje ureja določbe novega Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V primerjavi z do zdaj veljavno uredbo
je manj obsežna, saj vsebuje le še ožje, bolj prožne in tehnične vsebine, deloma pa je bila
vsebina veljavne uredbe prenesena v zakon. Ta prenos je bil deloma izveden tudi z namenom
poenotenega ravnanja s stvarnim premoženjem države za vse državne organe in ne le za
organe državne uprave.
Uredba natančneje določa vsebino in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega
posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in
vsebino, pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, natančneje se določajo
tudi postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti. Vsebine uredbe so predpisane za organe državne uprave,
javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade in samoupravne
lokalne skupnosti.
Vir: MJU
Vlada o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) se uvaja
sprememba organizacijske strukture centrov za socialno delo. Ustanovljenih bo 16 novih
centrov za socialno delo. Iz 62 centrov za socialno delo se bo oblikovalo 63 enot centrov za
socialno delo (do sedaj največji Center za socialno delo Maribor, se bo preoblikoval v dve
enoti). Direktorji novoustanovljenih centrov za socialno delo bodo pristojni za večje območje
delovanja in bodo skladno z ZSV-H imeli več pristojnosti. Pomočniki direktorjev centrov za
socialno delo pa bodo vodili enote centrov za socialno delo.
Zaradi opisane reorganizacije centrov za socialno delo na podlagi ZSV-H se naknadno
spreminja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki bo določila uvrstitev direktorjev
centrov za socialno delo v plačne razrede. Sprememba Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju torej realizira že sprejeto odločitev Vlade Republike Slovenije o reorganizaciji centrov
za socialno delo, določene z novelo ZSV-H.
Vir: MJU
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje klasične igre na srečo »Cifra plus«
Vlada je na današnji redni seji izdala odločbo s katero je Športni loteriji podaljšala koncesijo za
trajno prirejanje klasične igre na srečo »Cifra plus« do 30. 6. 2023.
Športna loterija je 19. 12. 2017 zaprosila za podaljšanje koncesije za trajno prirejanje klasične
igre na srečo z imenom »Cifra plus«.
V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, da prirediteljica izpolnjuje
v ZIS in v Uredbi predpisane pogoje. V zvezi s sprejeto odločitvijo o podaljšanju koncesije za
trajno prirejanje klasične igre na srečo »Cifra plus« po prostem preudarku je prevladala
ugodna presoja kriterijev.

Ker ne obstajajo drugi razlogi na podlagi katerih vlada dodeljene koncesije ne bi podaljšala je
po prostem preudarku odločila, da se prirediteljici koncesija za trajno prirejanje klasične igre na
srečo »Cifra plus« podaljša do 30. 6. 2023.
Vir: MF
Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod Kamnik–Visoko
Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2  110 kV
Kamnik–Visoko.
Priprava DPN je potekala skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP).
Načrtovani daljnovod bo ojačal 110 kV del distribucijskega omrežja električne energije ter s
tem zagotovil ustrezno osnovno in rezervno napajanje na območju Kamnika, Brnika in Cerkelj
na Gorenjskem. Zagotovil bo osnovno in rezervno napajanje za novo Razdelilno
transformatorsko postajo (RTP) Brnik, ki jo je treba zgraditi zaradi izdatnega naraščanja
odjema na območju letališča Brnik, hkrati pa je omenjeni daljnovod že sedaj nujno potreben za
zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja obstoječih RTP Kamnik in RTP Domžale ter za
novo RTP Mengeš na območju Elektro Ljubljana. Na območju naštetih RTP se v bližnji
prihodnosti pričakuje obremenitve krepko preko 100 MW in brez predvidenega daljnovoda 2 x
110 kV Kamnik–Visoko celotno področje ne bi imelo zagotovljenega ustreznega napajanja.
Načrtovane ureditve so v občinah Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur in
obsegajo območje za umeščanje daljnovoda ter vseh potrebnih pripadajočih funkcionalnih
objektov v skupni dolžini približno 18 km.
V postopku sprejema DPN sta bila izvedena postopka celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) in presoje vplivov na okolje (PVO) v skladu z ZUPUDPP in s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja. V postopku CPVO je bila ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga
najustreznejše variante in aprila 2014 pridobljena odločba o vplivu izvedbe plana na okolje, v
postopku PVO pa je bila ugotovljena sprejemljivost DPN na okolje in decembra 2017
pridobljeno okoljevarstveno soglasje.
Vir: MOP
Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode iz vrtine za potrebe kopališča
LifeClass Portorož
Vlada je sprejela sklep za sklenitev aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne
vode iz vrtine HV-1/94 za potrebe kopališča LifeClass Portorož.
Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Z aneksom št. 2 vlada potrdi spremenjene koordinate vrtine HV-1/94. Vlada je 1. 3. 2018
izdala Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94, s katero so bile spremenjene koordinate vrtine HV-1/94.
Zaradi navedene spremembe uredbe je s koncesionarjem posledično treba skleniti aneks k
pogodbi.
Vir: MOP

Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode za potrebe ogrevanja
objektov družbe Siliko iz izvira Furlanove toplice
Vlada je sprejela sklep za sklenitev aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne
vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d. o.
o., Vrhnika, iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81.
Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Z aneksom vlada potrdi spremenjene koordinate vrtine in zmanjšano količino termalne vode
skladno z vlogo koncesionarja, kot je določeno v Uredbi o spremembah Uredbe o koncesiji za
rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove
toplice in vrtine Ft-1/81, ki jo je Vlada RS izdala 1. 3. 2018.
Vir: MOP
Poročilo o izvedbi akcijskega načrta za jedrsko varnost, Poročilo o misiji ter Akcijski
načrt po misiji
Vlada se je seznanila s poročilom o izvedbi akcijskega načrta sEPREV 2016 (simulirana misija
»Emergency Preparedness Review«), ter s poročilom misije EPREV (»Emergency
Preparedness Review«), ki so ga opravili strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko
energijo (IAEA).
Vlada se je seznanila tudi z Akcijskim načrtom po misiji EPREV in naložila ministrstvom in
vladnim službam ter organom v sestavi izvedbo nalog iz tega. Vlada je naložila Upravi RS za
jedrsko varnost (URSJV), da o izvedbi Akcijskega načrta po misiji EPREV poroča vladi
najkasneje do 31. 1. 2020.
Slovenija je najmanjša jedrska država na svetu. Ne glede na to mora zagotavljati enako
pripravljenost na jedrsko nesrečo kot večje države, saj ima jedrska nesreča katastrofalne
posledice velikih razsežnosti. Jedrsko varnost je treba jemati skrajno resno, kar potrjujejo
strogi predpisi in mednarodni standardi.
Del zagotavljanja ustrezne jedrske varnosti je tudi pripravljenost na ukrepanje v primeru
jedrske nesreče. Izmed vseh nesreč je jedrska najbolj zahtevna in obsežna, saj nevarnost
prihaja iz zelo kompleksnega objekta, ionizirajoče sevanje vzbuja strah, posledice so
nepredstavljive z obsežnimi območji, kjer ni možno bivati (lahko tudi pretežni del Slovenije), z
dolgotrajnimi napori sanacije.
V Sloveniji je odziv na jedrsko nesrečo načrtovan na vseh ravneh, tudi na državni ravni.
Vključena je večina ministrstev. Svetovalno vlogo ima URSJV, odločitve pa sprejema Poveljnik
Civilne zaščite RS. Ukrepe se izvaja na regijski in lokalni ravni. V vsakem primeru je vključena
tudi bližnja in širša mednarodna skupnost.
Ukrepanje določa Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči s
podrejenimi regijskimi načrti in načrti dejavnosti ministrstev. Ukrepanje se redno vadi v vajami
različnega obsega. Pripravljenost na državni ravni koordinira Medresorska komisija za
spremljanje izvajanja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.
Vodilno vlogo za zagotavljanje visoke jedrske varnosti na mednarodni ravni ima IAEA s
sedežem na Dunaju. Eden od mehanizmov IAEA so tudi pregledovalne misije, ki jih države
lahko povabijo, da izvedejo neodvisni pregled stanja za specifično področje jedrske varnosti.
Ena od takšnih misij je tudi EPREV za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke
nesreče, ki jo je Slovenija povabila in je bila izvedena med 5. in 16. novembrom 2017.
Misija je med pregledom na splošno pohvalila pripravljenost Slovenije na jedrske in radiološke
nesreče ter med drugim izpostavila odlično sodelovanje vseh deležnikov in organizacij,
vključenih v odziv. Izpostavila je tudi tri dobre prakse, ki bodo služile kot pomoč na boljšo

pripravljenost tudi drugim državam. Poleg spletne platforme za komunikacijo in koordinacijo
zaščitnih ukrepov ter sistema GIS, ki centre za obveščanje avtomatsko opozarja na prisotnost
najbolj nevarnih virov sevanja na lokaciji morebitne intervencije, je bila kot dobra praksa
izpostavljena tudi tako imenovana simulirana misija EPREV (sEPREV), na podlagi katere je
vlada vsem deležnikom že v začetku leta 2017 naložila določene akcije za izboljšanje
pripravljenosti na tem področju.
Poleg dobrih praks je misija EPREV prepoznala tudi več področij, kjer so na podlagi
mednarodnih standardov možne večje ali manjše izboljšave. Misija je tako v svojem poročilu
izpostavila 19 priporočil, ki obravnavajo ključne vidike, kadar posamezne zahteve
mednarodnih standardov niso izpolnjene ter 12 predlogov, ki predstavljajo priložnost za
nadaljnji napredek in učinkovitejše izvajanje na področjih, kjer so zahteve standardov deloma
ali v celoti izpolnjene.
Na podlagi priporočil in predlogov misije je vlada sprejela Akcijski načrt po misiji EPREV, ki
vsebuje ugotovitve in priporočila oz. predloge misije, ključne potrebne izboljšave (akcije),
nosilce nalog in sodelujoče ter roke za izvedbo. Vse potrebne akcije naj bi se izvedle do konca
leta 2019. Z izvedbo akcijskega načrta se bo v Sloveniji izboljšala pripravljenost na jedrske in
radiološke nesreče, obenem pa bodo izpolnjeni tudi pogoji za t.i. pregledovalno misijo EPREV,
ki bo čez nekaj let pregledala napredek na tem področju ter na novo ocenila pripravljenost
naše države na jedrsko in radiološko nesrečo po izvedenih izboljšavah in spremembah.
Vir: MOP
Odgovor na poziv Združenja etažnih lastnikov Slovenije za zaščito etažnih lastnikov v
primeru stečaja družbe Atrij Celje
Vlada je sprejela odgovor na poziv Združenja etažnih lastnikov Slovenije (ZELS) za zaščito
etažnih lastnikov v primeru stečaja družbe Atrij Celje, upravljanje in promet z nepremičninami
d. o. o., in drugih.
Vlada pojasnjuje, da Stanovanjski zakon (SZ- 1) etažnim lastnikom daje možnost izbire glede
načina upravljanja. Etažni lastniki se lahko upravljajo sami, če ustanovijo skupnost lastnikov, ki
je pravna oseba. V tem primeru lastniki sami zbirajo in nadzirajo sredstva na svojih računih,
tako sredstva rezervnega sklada kot ostala sredstva, potrebna za upravljanje stavbe.
Očitek, da države za morebitno oškodovanje etažnih lastnikov ne skrbi, ker ji ni treba skrbeti
za dolgoročne investicije v stavbi in vplačevati v rezervni sklad stavbe, ne drži. Država ali
katerikoli drug javni subjekt ima kot etažni lastnik popolnoma enake obveznosti glede
vzdrževanja stavbe. Če se javni subjekt odloči za ustanovitev ločenega rezervnega sklada za
svoja stanovanja, mora v proračunu rezervirati sredstva za namene rezervnega sklada in v
primeru vzdrževalnih del poravnati račun v višini njegovega deleža. SZ-1 eksplicitno določa, da
se tudi za lastnike, ki oblikujejo ločene rezervne sklade smiselno uporabljajo določbe
stanovanjskega zakona, ki sicer urejajo rezervni sklad .V primeru prodaje posameznega dela
mora javni subjekt sredstva rezervnega sklada nakazati na račun rezervnega sklada stavbe,
saj gre za skupno premoženje.
Rezervni skladi, vzpostavljeni v skladu s Stvarnopravnim zakonikom in SZ-1, glede na
definicijo po Zakonu o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) nedvomno spadajo med skrbniške
račune. Za njih je jamstvo urejeno v ZSJV, ki določa, da se »sredstva na skrbniškem računu, s
katerimi na podlagi predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali upravitelj za račun
skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti, ne
glede na prejšnji odstavek, štejejo kot terjatev skupnosti do višine kritja iz prvega odstavka 10.
člena tega zakona«.
V primeru vloge, ki jo vloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada, so
torej predmet jamstva po ZSJV zgolj sredstva do višine 100.000 EUR. V primeru, da ima
upravnik pri isti banki odprtih več skrbniških računov rezervnega sklada za (različne) skupnosti
etažnih lastnikov, je vsak izmed njih zajamčen kot samostojna vloga in sicer do višine 100.000

EUR. Sredstva na omenjenih računih se ne štejejo kot (lastna) vloga upravnika in se ne
prištevajo k njegovim drugim (lastnim) sredstvom.
Vlada pojasnjuje tudi, da pravila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki urejajo postopke zaradi insolventnosti,
stečajnemu upravitelju in sodišču ne nalagajo posebne dolžnosti osebnega obveščanja
upnikov o tem, da se je nad njihovim dolžnikom začel stečajni postopek in da morajo upniki
svoje terjatve pred pretnjo prekluzije pravočasno prijaviti pri sodišču, ki vodi postopek.
Če so bila sredstva rezervnega sklada neupravičeno odtujena s strani oseb, ki jim je
upravljanje rezervnega sklada zaupano, vlada meni, da bi ta ravnanja lahko izpolnjevala
zakonske znake kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po
Kazenskem zakoniku.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno za stanovanjsko področje, je že večkrat
sprejelo predstavnike ZELS, kot tudi predstavnike ostalih organiziranih etažnih lastnikov, ki so
tako lahko neposredno predstavili svoja stališča. MOP se na predloge etažnih lastnikov tudi
pisno odziva. Organizirana združenja etažnih lastnikov so bila povabljena na predstavitev
izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje, ki jih je pripravil Inštitut za primerjalno pravo in
ki so javno dostopna na spletnih straneh MOP.
Skladno z usmeritvami sprejete Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 20152025 bo MOP pripravil osnutek novega stanovanjskega zakona. V okviru priprav nove
stanovanjske zakonodaje se bo v največji možni meri upoštevalo predloge tako strokovne kot
širše javnosti, zlasti etažnih lastnikov, ki se jih stanovanjska problematika, oziroma upravljanje
najbolj dotika. Etažni lastniki bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi nove stanovanjske
zakonodaje, ko bo osnutek novega zakona v javni razpravi. Pri pripravi nove zakonodaje bo
posebej skrbno proučena možnost uvedbe obveznih računov rezervnih skladov in računov za
obratovalne stroške za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, kar bo po našem mnenju,
prispevalo k še večji transparentnosti zbiranja in porabe sredstev.
Vir: MOP
Vlada sprejela mnenje o oceni ustavnosti 41. člena Zakona o kazenskem postopku
Vlada ocenjuje, da je treba izločitev sodnika kot pravni mehanizem, ki zagotavlja uresničevanje
ustavno in konvencijsko zagotovljene pravice do nepristranskega sodnika, obravnavati
celostno, torej kot enoten institut, ki se deloma uresničuje skozi »samokritično« delovanje
sodne veje oblasti, deloma pa skozi proaktivno delovanje strank. Navedeno pa po mnenju
Vlade Republike Slovenije vpliva tudi na presojo »bremena proaktivnosti«, ki ga veljavna
ureditev »nalaga« strankam.
Veljavna ureditev je torej naravnana tako, da olajšuje »ex offo« izločitev in ta del mehanizma,
ki deluje učinkovito, zagotavlja pomemben vidik uresničevanja pravice do nepristranskega
sodišča.
Vlada poleg tega ocenjuje, da glede na javno dostopnost podatkov o višjih sodiščih, kazenskih
senatih višjih sodišč, višjih kazenskih sodnikih ter glede na majhno število vseh navedenih ter
glede na časovno obdobje, ki ga ima pritožnik na voljo za to, da se pozanima o sestavi
pritožbenega senata in upoštevajoč dejstvo, da zadošča že prošnja v pritožbi, dopis ali
zahteva za javno sejo, veljavna ureditev od posameznega pritožnika ne zahteva pretiranega
bremena, ko pričakuje, da se sam pozanima o sestavi pritožbenega senata. Po drugi strani pa
bi obvezno obveščanje strank o vseh pritožbenih sejah bistveno podaljšalo pritožbene
postopke in povečalo administrativno obremenitev sodišč, pri čemer bi se verjetno ex post
statistično izkazalo, da večina strank za takšno obveščanje niti ni bila zainteresirana. Takšna
rešitev pa bi lahko privedla do zlorab, ki bi pomenile kršitev pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja (prvi odstavek 23. člena Ustave), ovirale zagotavljanje pravice do
varnosti (34. člen Ustave), ki se na sistemski ravni zagotavlja s kazenskim pregonom (kot
varovanjem najvišjega javnega interesa), hkrati pa v širšem smislu kršile tudi načelo pravne

države iz 2. člena Ustave (kolikor bi šlo za onemogočanje pravočasnega in zakonitega
delovanja pravosodnega sistema).
Vir: MP

Vlada se je seznanila z delom vladne medresorske delovne skupine za izvedbo OECD
pregleda regulatornih politik
Vlada je na današnji redni seji seznanila s Poročilom OECD o stanju regulatorni politik v
Republiki Sloveniji, ki je bilo obravnavano in potrjeno novembra 2017 na zasedanju Odbora za
regulatorno politiko pri OECD v Parizu. Pri pripravi poročila je sodelovala medresorska delovna
skupina Vlade RS za izvedbo OECD pregleda regulatornih politik, ki je z delom zaključila
novembra 2017.
Za celovito in kakovostno izvedbo pregleda je bila s sklepom Vlade ustanovljena medresorska
delovna skupina, sestavljena iz pripravljavcev predpisov iz posameznih resorjev. Člani
medresorske delovne skupine so sodelovali pri pripravi odgovorov na vprašalnik OECD,
aktivno so sodelovali na treh dvodnevnih delavnicah, razpravah in diskusijah.
Za koordinacijo aktivnosti, povezanih s pregledom regulatornih politik v RS, ki jih je Odbor za
regulatorno politiko OECD v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki izvajal med
septembrom 2016 in novembrom 2017, je bilo odgovorno Ministrstvo za javno upravo.
Predmet pregleda so bila pravila, postopki in institucije, ki jih je vlada sprejela z namenom
razvoja, upravljanja in pregleda politik (predpisov) ter njihova implementacija v praksi.
Z zaključno predstavitvijo poročila in uradno objavo (http://www.oecd.org/gov/regulatory-policyin-slovenia-9789264291690-en.htm) se je zaključil tudi projekt pregleda regulatornih politik s
strani OECD. Glede na to, da je bila medresorska delovna skupina Vlade RS za izvedbo
OECD pregleda regulatornih politik ustanovljena z namenom aktivnega sodelovanja vseh
ministerstev in vladnih služb pri pripravi poročila, skupina 12. 4. 2018 preneha z delom.
Vir: MJU
Odgovor na pobudo državnega svetnika glede striktnejšega nadzora nad označevanjem
kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov
Vlada je sprejela odgovor na pisno pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča glede bolj
striktnega nadzora nad označevanjem kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov.
Državni svetnik Branko Tomažič je na Vlado RS naslovil pisno pobudo glede bolj striktnega
nadzora nad označevanjem kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov v
prodajalnah. Pri peki kruha naj bi se uporabljala različna barvila, ki spremenijo barvo kruha iz
belega v t.i. črni kruh, pri čemer na označbah ni navedeno, da ne gre za mešan kruh ali kruh
posebne vrste. Neoznačba, da gre za kruh iz bele moke in ne t.i. črni kruh predstavlja tveganje
za zdravje oziroma je zavajajoča za potrošnike. Državni svetnik je zato Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo s pobudo pozval, da prek inšpekcijskih služb izvaja strožji
nadzor nad označevanjem kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov v
prodajalnah.
Vlada uvodoma pojasnjuje, da je za nadzor nad kruhom, pekovskim pecivom in drugimi
pekovskih izdelkov pristojna Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR), ki je strokovni organ v sestavi Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje znotraj UVHVVR, izvaja
uradni nadzor nad nosilci živilske dejavnosti glede izvajanja odgovornosti v procesu
proizvodnje živil. Nadzori v obratih, ki izvajajo dejavnost proizvodnje žitnih izdelkov ter v
obratih, ki so odgovorni za označevanje kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih

izdelkov, se izvajajo redno, na podlagi tveganja in zajemajo vsa področja zakonodaje. Odkrita
neskladja se kljub usmerjenosti pregledov k potencialno neskladnim nosilcem dejavnosti iz leta
v leto zmanjšujejo, kar kaže tudi na učinkovitost nadzora.
Sistem nadzora, ki ga izvaja UVHVVR, je predmet presoje nadzornih organov Evropske
komisije. S strani teh nadzornih institucij je sistem uradnega nadzora spoznan za skladen z
zakonodajo, usmerjen k ciljem iz svojega področja in se izvaja učinkovito. Nadzor na področju
specifičnega označevanja kruha, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov je potrebno
nadaljevati in izvajati tudi druge aktivnosti, da se doseže še višji nivo skladnosti.
Vir: MGRT
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo
za določene spletne prenose radiofuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih
programov
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se
uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter
radijskih programov.
Republika Slovenija ni naklonjena sprejemu Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene
spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ker za
urejanje pridobitve avtorske in sorodnih pravic namesto načela teritorialnosti uvaja načelo
države izvora.
RS ne podpira določb o uporabi načela države izvora za pridobitev avtorske in sorodnih pravic
za vključitev radijskih in televizijskih programov v pomožne spletne storitve radiodifuznih
organizacij. Predlagane določbe o načelu države izvora bodo imele negativne učinke na
imetnike avtorske in sorodnih pravic, ki sodelujejo pri produkciji radijskih in televizijskih
programov, lahko pa bi povzročile tudi selitev radiodifuznih organizacij iz Republike Slovenije v
druge države, kar bi imelo negativne učinke, med drugim na rabo slovenskega jezika v
radijskih in televizijskih programih radiodifuznih organizacij, dostopnih v Republiki Sloveniji,
kulturno raznolikost ter prilive iz virov oglaševanja in davkov.
V duhu kompromisa lahko Republika Slovenija sprejme uporabo načela države izvora v
obsegu, ki se nanaša na televizijske programe v zvezi z novicami in aktualnimi zadevami, ne
more pa podpreti uporabe tega načela v obsegu televizijskih programov, ki jih v celoti financira
in nadzoruje radiodifuzna organizacija, ker to zajema tudi celotno neodvisno filmsko
produkcijo, ki jo naroči oziroma odkupi radiodifuzna organizacija.
Glede ureditve retransmisije se Republika Slovenija zavzema za tehnološko nevtralno
obravnavo kabla, torej enako obravnavo, ne glede na tehnologijo, ki je uporabljena v kablu. To
bi se lahko zagotovilo s spremembo Direktive Sveta št. 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993
o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim
oddajanjem in kabelsko retransmisijo ali s spremembo tega predloga uredbe v predlog
direktive. Tako bi države članice lažje prilagodile obstoječe nacionalne sisteme ciljem tega
predloga.
Republika Slovenija se zavzema za 24 mesečni rok za začetek uporabe in da se pred
urejanjem neposrednega oddajanja skrbno preučijo vsi njegovi učinki.
Vir: MGRT

Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska
kinoteka.
S spremembo akta o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka se usklajuje le člene o
upravljanju nepremičnin z dejanskim stanjem, zato javna obravnava in sodelovanje javnosti
nista bila potrebna.
Dejanski upravljavec in uporabnik poslovnih prostorov na Miklošičevi 26-28, 1000 Ljubljana je
javni zavod Slovenska kinoteka, na podlagi prodajne pogodbe opr. SV 2284/16 z dne 24. 11.
2016 in dodatka št. 1 z dne 30. 8. 2017 je lastnik nepremičnine Republika Slovenija, Vlada RS.
Na podlagi sklepa vlade št. 47803-202/2010/3 z dne 31. 8. 2010 je Slovenska kinoteka
upravljavec nepremičnine na lokaciji Metelkova 2 a, Ljubljana.
Vir: MK
Stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe o
nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM
(Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju). Vlada RS podpira predlog uredbe.
Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, ker slovenski morski gospodarski
ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu, predlog uredbe pa zadeva druga območja v
Sredozemlju.
Cilj predloga je, da se v pravo Unije prenesejo ukrepi, ki jih je na letnih sejah v letih 2015, 2016
in 2017 sprejel GFCM. Predlog zajema ohranitvene ukrepe, ukrepe za upravljanje,
spremljanje, nadzor in obvladovanje ter ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in
nereguliranemu ribolovu. Poleg tega se s predlogom uvaja zaprto območje za ribolov v
Jadranskem morju (območje Jabučke kotline).
Vir: MKGP
Stališče do Predloga uredbe o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih
vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča
te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko
morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št.
509/2007 in (ES) št. 1300/2008 - 7245/18. Vlada RS podpira predlog uredbe.
Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski
ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu, medtem ko predlog uredbe zadeva ribolov v
zahodnih vodah Atlantika.
Cilj predloga je oblikovanje načrta upravljanja za pridnene staleže morskih organizmov (tj.
staležev, ki živijo na morskem dnu ali blizu dna), vključno z globokomorskimi staleži, in njihov
ribolov v zahodnih vodah Atlantika.
Vir: MKGP

Odločitve Republike Slovenije v zvezi z zadevami Evropske unije
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Priporočilo sklepa Sveta o
odobritvi začetka pogajanj o Sporazumu o partnerstvu med Evropsko unijo (EU) ter državami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP).
Sporazum o partnerstvu med EU ter državami AKP (ti. Cotonoujski partnerski sporazum) je bil
sklenjen za obdobje od leta 2000 do leta 2020. Pogajanja o novem partnerskem sporazumu
med EU ter državami AKP se morajo v skladu s Cotonoujskim partnerskim sporazumom začeti
najkasneje 18 mesecev pred iztekom obstoječega sporazuma.
Strateški interesi, ki jih želi EU doseči v novem partnerskem sporazumu so: 1) vzpostavitev
političnega partnerstva, usmerjenega v oblikovanje mirnih, stabilnih, dobro vodenih, uspešnih
ter odpornih držav in družb, 2) pospeševanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja in 3) oblikovanje učinkovitih zavezništev na mednarodnih prizoriščih za spodbujanje
globalnih ukrepov.
Novi partnerski sporazum bo predvidoma sestavljen iz skupnega temeljnega dela in treh
regionalnih stebrov za afriško, karibsko in pacifiško regijo.
Skupni temeljni del, ki bo veljal za vse članice partnerstva, bo opredeljeval splošne cilje,
načela in prednostne naloge ter krepil tesnejše sodelovanje na mednarodni ravni. Temeljni del
bo poleg glavnih strateških interesov vseboval še šest skupnih prioritet: (1) človekove pravice
in temeljne svoboščine, demokracija, vladavina prva in dobro upravljanje; (2) vključujoča in
trajnostna gospodarska rast; (3) okolje in podnebne spremembe; (4) mir, varnost in
pravosodje; (5) migracije in mobilnost; (6) človekov razvoj in dostojanstvo.
V regionalnih stebrih bodo posebej določene prioritete sodelovanja s posamezno regijo, pri
čemer bo upoštevano načelo subsidiarnosti in komplementarnosti, skupaj z diferenciacijo in
regionalizacijo. Odločanje in izvajanje bo v večji meri potekalo v regionalnih stebrih. Sporazum
bo opredelil tudi možnost sodelovanja držav, ki niso vključene v skupino AKP (zlasti
severnoafriških držav). Regionalni dogovori bodo protokoli k sporazumu, ki bodo zagotavljali
celovit pravni okvir odnosov. Hkrati bo sporazum omogočal prožno prilagajanje spreminjajočim
se razmeram z uporabo poenostavljenega postopka za spremembo treh regionalnih
dogovorov.
Za Slovenijo sklenitev novega celovitega partnerskega sporazuma z 79 državami podpisnicami
Cotonoujskega partnerskega sporazuma predstavlja pomemben okvir za uresničevanje
slovenskih interesov na področjih političnega, gospodarskega in razvojnega sodelovanja ter na
drugih sektorskih področjih (okolje, socialne politike, pravosodje, itd.) z državami AKP.
Vir: MZZ
Vlada podpira predlog novele direktive EU o trgih finančnih instrumentov
Vlada je na današnji redni seji sklenila, da podpira predlog stališča Republike Slovenije k
zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o
trgih finančnih instrumentov.
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih
finančnih instrumentov - 7048/18 je Komisija sprejela v okviru svežnja ukrepov za poglobitev
unije kapitalskih trgov. Eden ključnih namenov te reforme je razširitev dostopa do financiranja
za inovativna podjetja, zagonska podjetja in druga podjetja, ki ne kotirajo na borzi.
Inovativna podjetja, zagonska podjetja in druga podjetja, ki ne kotirajo na borzi, imajo zaradi
strukturne asimetričnosti informacij težave pri pridobivanju finančnih sredstev, zlasti ko
napredujejo iz zagonske faze v fazo širitve. Ob okrnjenem delovanju trga, se je v zadnjem
obdobju množično financiranje razvilo v uveljavljeno obliko črpanja virov iz množic in
alternativnega financiranja.

Nekatere države članice so v odziv na to uvedle domače režime za množično financiranje.
Zaradi različnih regulativnih pristopov držav članic pa se poslovni modeli na teh osnovah
razvitih platform ne morejo enostavno uporabljati za čezmejno opravljanje storitev v Uniji.
Glede na negotovost in visoke stroške izpolnjevanja predpisov za platforme pri čezmejnem
delovanju, ki nastanejo zaradi odsotnosti primernega okvira EU za dejavnosti množičnega
financiranja, se ponudniki storitev množičnega financiranja soočajo s težavami pri širitvi
poslovanja, čezmejni tokovi pa ostajajo omejeni. Zato želi Komisija s predlaganimi novimi
predpisi določiti enotne sorazmerne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja in
olajšati čezmejno opravljanje teh storitev ter obenem obvladovati operativna tveganja in
zagotavljati visoke ravni preglednosti ter zaščite vlagateljev.
V predstavljenem kontekstu je cilj predloga spremembe Direktive 2014/65/EU, da se izrecno
določi, da se ta direktiva ne uporablja za osebe, ki imajo dovoljenje kot ponudniki storitev
množičnega financiranja, kot jih opredeljuje Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o
evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja, katere predlog, ki
podrobneje ureja enotni okvir EU za dejavnost množičnega financiranja, je Komisija sprejela in
posredovala v zakonodajno proceduro sočasno s predlogom te direktive.
Vir: MF

Vlada podpira predlog direktive EU o izdajanju kritih obveznic
Vlada je na današnji redni seji sklenila, da podpira predlog stališča Republike Slovenije k
zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in
njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU.
Direktiva o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive
2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU naj bi sestavljala zakonodajni okvir Unije o kritih
obveznicah skupaj z Uredbo (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite
obveznice, in zato naj bi ju obravnavali kot enoten sveženj.
Predloga direktive in uredbe je EK sprejela z namenom povečanja uporabe kritih obveznic, ki
jih opredeljuje za stabilen in stroškovno učinkovit vir financiranja za kreditne institucije, zlasti
na manj razvitih trgih, s čimer pa bi pripomogli k financiranju realnega gospodarstva. Krite
obveznice, ki so dolžniške obveznosti, namreč izdajajo kreditne institucije in so pomemben in
učinkovit vir financiranja za evropske banke. Spodbujajo financiranje hipotekarnih kreditov in
kreditov javnemu sektorju, s čimer spodbujajo posojanje v širšem obsegu. Izkazale so se tudi
kot zanesljiv in stabilen vir financiranja za evropske banke v času, ko je zmanjkovalo drugih
načinov financiranja.
Zakonodajni predlog EK podpira napore za vzpostavitev enotnega minimalnega
zakonodajnega okvira oziroma harmonizacijo na področju kritih obveznic. Države članice bodo
morale pravila prenesti v nacionalno zakonodajo in pri tem zagotoviti, da bodo nacionalni okviri
za krite obveznice skladni z zahtevami na podlagi načel iz predloga EK. Vse krite obveznice po
Evropi bodo zato morale izpolnjevati minimalne zahteve za uskladitev, kot so določene v tem
zakonodajnem predlogu.
Predlagana direktiva določa temeljne elemente kritih obveznic in navaja enotno opredelitev, ki
bo služila kot dosledna in dovolj podrobna referenčna točka za namene bonitetne ureditve in
se bo uporabljala v vseh finančnih sektorjih. Določa tudi strukturne lastnosti instrumenta,
poseben javni nadzor nad kritimi obveznicami, pravila za uporabo znaka „evropske krite
obveznice“ in obveznosti pristojnih organov glede objave na področju kritih obveznic. Ključne
strukturne zahteve, ki naj bi pripomogle k izboljšanju kakovosti kritih obveznic v EU, so:
–
dvojno zavarovanje, ki omogoča vlagateljem dvojno terjatev do izdajatelja kritih
obveznic in do sredstev v kritnem premoženju;
–
izvzetost iz stečaja, ki pomeni, da so vlagatelji poplačani v skladu s pogodbenim
razporedom tudi v primeru neplačila in da zapadlosti kritih obveznic v primeru insolventnosti ali

reševanja izdajatelja ni mogoče samodejno skrajšati, kar hkrati pomeni, da je izvzetost iz
stečaja temeljna lastnost okvira za krite obveznice;
–
obveznost, da so krite obveznice vedno krite s kritnim premoženjem, in da se kot
zavarovanje uporabijo samo visokokakovostna sredstva;
–
določitev jasnih pogojev za izdajanje kritih obveznic s strani manjših institucij in
omogočanje dostopa slednjih do financiranja s kritimi obveznicami z združevanjem kritnega
premoženja več kreditnih institucij;
–
uravnavanje novih struktur likvidnosti, ki obravnavajo neusklajenost likvidnosti in
zapadlosti (pri čemer krite obveznice praviloma omogočajo podaljšanja zapadlosti), tako, da se
zagotovi, na način, da niso po nepotrebnem zapletene ali nejasne, ter da ne spreminjajo
strukturnih lastnosti kritih obveznic, s čimer bi vlagatelje izpostavile povečanim tveganjem;
–
likvidnostni blažilec za obravnavo likvidnostnega tveganja, ki je povezan s kritnim
premoženjem, in dopolnjuje bonitetne zahteve glede likvidnosti v drugih relevantnih delih
finančne zakonodaje EU;
–
možnost držav članic, da zahtevajo nadzornika kritnega premoženja; in
–
zahteve glede preglednosti, ki bodo zagotovile enotno raven razkritij informacij in
vlagateljem omogočile, da ocenijo tveganje kritih obveznic.
Neposreden cilj predlaganega zakonodajnega okvira za krite obveznice je, da se zagotovi
podlago za širši razmah trga kritih obveznic na ravni EU. Z vzpostavitvijo učinkovitega okvira
za krite obveznice na ravni EU se pričakuje občutno povečana uporaba teh obveznic, še
posebej pa v državah članicah, kjer trgi kritih obveznic trenutno ne obstajajo ali so slabo razviti.
Učinkovit okvir bi namreč vlagateljem zagotovil širšo in varnejšo izbiro naložbenih priložnosti,
hkrati pa omogočil povečanje zmogljivosti kreditnih institucij, da podpirajo gospodarstvo z
večjim naborom varnih in učinkovitih instrumentov financiranja. Poleg tega se pričakuje
znižanje stroškov financiranja za izdajatelje, diverzifikacija baze vlagateljev, spodbujanje
čezmejnih naložb in privabljanju vlagateljev iz tretjih držav, bonitetna korist zaradi uskladitve
strukturnih lastnosti produkta z ugodnejšo bonitetno obravnavo na ravni EU, in ne nazadnje
okrepljena zaščita vlagateljev in manjši stroški skrbnega pregleda zanje. Z vsem navedenim
pa sta zasledovana dva ključna cilja v EU: spodbujati naložbe in ustvarjati delovna mesta ter
ohranjati finančno stabilnost.
Zakonodajni predlog EK daje podlago za širši razmah trga kritih obveznic tudi v RS, ker bi
poleg splošnih pozitivnih učinkov na gospodarstvo, bankam na eni strani omogočil pridobitev
dodatnih virov financiranja, investitorjem (med katerimi so tudi banke) pa na drugi strani
predstavljal varen instrument in s tem zagotavljal razširitev možnosti investiranja. V Banki
Slovenije trenutno še preučujejo podrobnosti zakonodajnega predloga z vidika morebitnih
posledic za slovenski bančni sistem in obstoječi nacionalni zakonodajni okvir (ZHKO-1).
Vir: MF
Vlada s pridržkom do predloga uredbe EU o ponudnikih storitev množičnega
financiranja za podjetja
Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega
financiranja za podjetja.
Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih
ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja, s pridržkom, da mora končno besedilo
uredbe vključevati podrobnejšo opredelitev razlike med storitvami množičnega financiranja, ki
jih smejo opravljati vsi ponudniki teh storitev, ter storitvami sprejemanja depozitov od javnosti,
ki jih smejo opravljati le kreditne institucije.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega
financiranja za podjetja - 7049/18 je Komisija sprejela v okviru svežnja ukrepov za poglobitev
unije kapitalskih trgov. Eden ključnih namenov te reforme je razširitev dostopa do financiranja
za inovativna podjetja, zagonska podjetja in druga podjetja, ki ne kotirajo na borzi.

Inovativna podjetja, zagonska podjetja in druga podjetja, ki ne kotirajo na borzi, imajo zaradi
strukturne asimetričnosti informacij težave pri pridobivanju finančnih sredstev, zlasti ko
napredujejo iz zagonske faze v fazo širitve. Ob okrnjenem delovanju trga, se je v zadnjem
obdobju množično financiranje razvilo v uveljavljeno obliko črpanja virov iz množic in
alternativnega financiranja. Nekatere države članice so v odziv na to uvedle domače režime za
množično financiranje. Zaradi različnih regulativnih pristopov držav članic pa se poslovni
modeli na teh osnovah razvitih platform ne morejo enostavno uporabljati za čezmejno
opravljanje storitev v Uniji. Glede na negotovost in visoke stroške izpolnjevanja predpisov za
platforme pri čezmejnem delovanju, ki nastanejo zaradi odsotnosti primernega okvira EU za
dejavnosti množičnega financiranja, se ponudniki storitev množičnega financiranja soočajo s
težavami pri širitvi poslovanja, čezmejni tokovi pa ostajajo omejeni. Zato želi Komisija s
predlaganimi novimi predpisi določiti enotne sorazmerne zahteve za opravljanje storitev
množičnega financiranja in olajšati čezmejno opravljanje teh storitev ter obenem obvladovati
operativna tveganja in zagotavljati visoke ravni preglednosti ter zaščite vlagateljev.
Cilju predlagane uredbe so tako: določiti sorazmerne zahteve za opravljanje storitev
množičnega financiranja, olajšati čezmejno opravljanje teh storitev, obvladovati operativna
tveganja ter zagotavljati visoko raven preglednosti ter zaščite vlagateljev. Uredba naj bi torej
zagotovila enotne, sorazmerne in neposredno izvedljive zahteve za izdajo dovoljenja in nadzor
nad evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja, skupaj z enotno točko za nadzor, s
tem pa tudi zagonskim podjetjem in MSP zagotoviti varnejše in stabilnejše okolje za dostop do
alternativnih virov kapitala.
Vir: MF
Vlada sprejela stališče RS k
prehrano ljudi

Predlogu direktive o kakovosti vode, namenjene za

Vlada je sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije predlog stališča
Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti
vode, namenjene za prehrano ljudi:
Republika Slovenija pozdravlja prenovljeno Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o
kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi in hkrati meni, da mora področje, ki ga ureja ta
direktiva, ostati v okviru cilja direktive, to je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki
vsakršne kontaminacije vode, namenjene za prehrane ljudi, z zagotavljanjem, da je
zdravstveno ustrezna in čista. Tako Republika Slovenija sicer pozdravlja napore EU za
uveljavitev dostopa do pitne vode, vendar le z vidika kakovosti vode, namenjene za prehrano
ljudi. Republika Slovenija pa je zadržana tudi do urejanja zahtev v zvezi z dostopom do
pravnega varstva, in meni, da ti področji ne sodita v zadevno direktivo, saj s tem presegata
njen cilj in področje urejanja.
Republika Slovenija načeloma podpira uvedbo predlaganega pristopa do varne oskrbe s pitno
vodo, vendar se bo v okviru pogajanj prizadevala, da se s prenovljeno Direktivo o pitni vodi ne
bo nesorazmerno nadgrajevalo veljavnih zahtev zakonodaje EU na področju upravljanja voda.
Republika Slovenija pozdravlja tudi namere po informiranju uporabnikov pitne vode, hkrati pa
si bo na področju zbiranja podatkov, poročanja in informiranja javnosti prizadevala za
uravnotežene, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve, ki ne bodo povzročale
novih prekomernih upravljavskih, administrativnih ali finančnih bremen.
Vir: MZ

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med
Slovenijo in Slovaško o vaji specialistov za kemično, biološko, radiološko in jedrsko
obrambo
Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za
obrambo Slovaške republike o vaji specialistov za kemično, biološko, radiološko in jedrsko
obrambo v Slovaški republiki opredeljuje pogoje in postopke sodelovanja pripadnikov
Slovenske vojske na vaji specialistov za kemično, biološko, radiološko in jedrsko (KBRJ)
obrambo v Slovaški republiki.
Vaja s pravimi bojnimi strupi bo potekala od 7. do 11. maja 2018 v Centru za usposabljanje in
testiranje v Zemianske Kostol'any na Slovaškem. Udeležilo se je bo do 30 pripadnikov
mobilnega kemijskega laboratorija Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade Slovenske
vojske, in sicer z mobilnim kemijskim laboratorijem, mobilnim radiološkim laboratorijem,
prikolico za KBRJ-dekontaminacijo, opremo za KBRJ-vzorčenje, vozili in osebno opremo
pripadnikov Slovenske vojske.
Namen vaje je delo s pravimi bojnimi strupi, njihovo zaznavanje in identifikacija ter vzorčenje
in izvajanje kemične dekontaminacije oseb in opreme. S skupnim usposabljanjem Slovenske
vojske in oboroženih sil Slovaške republike, ki poteka že dvanajsto leto, se krepita medsebojno
sodelovanje in izmenjava izkušenj na področju KBRJ-obrambe.
Vir: MO
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o
zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Hot Blade 2018
Večstranska vaja Hot Blade 2018 bo od 5. do 25. maja 2018 pod okriljem EDA (European
Defense Agency) potekala na ozemlju Republike Portugalske v letalski bazi AB11 Beja.
Portugalske oborožene zračne sile bodo izvedle vajo po programu HEP (Helicopter Exercise
Programme). Temeljni cilj vaje je sodelovanje mednarodnih helikopterskih posadk v razširjenih
helikopterskih operacijah s poudarkom na integraciji posadk v združeno sodelovanje na
različnih področjih bojevanja. Slovenska vojska bo na vaji sodelovala s 25 pripadniki.
Tehnični dogovor opredeljuje splošna načela, obveznosti udeležencev, standarde, vrsto, raven
in obseg ter način podpore, ki jo bo Republika Portugalska kot država gostiteljica med skupnim
usposabljanjem zagotovila gostujočim silam.
Vir: MO

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu memoranduma za Natov
center odličnosti za skupno kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo
Natov center odličnosti za skupno kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo, ki ima
sedež na Češkem, je bil ustanovljen 26. oktobra 2006 s podpisom operativnega in
funkcionalnega memoranduma, ena od držav udeleženk je tudi Slovenija. Od 30. julija 2007
ima center odličnosti po pridobljeni akreditaciji Severnoatlantskega sveta status mednarodne
vojaške organizacije.
Po desetih letih delovanja centra odličnosti so države udeleženke sklenile, da je za njegovo
boljše delovanje potrebna revizija obeh memorandumov, saj je v akte treba vnesti nekatere
spremembe. Te se nanašajo predvsem na spremembo formule, po kateri se računajo stroški
držav udeleženk ter na spremembe statusa direktorja centra in sestave usmerjevalnega
odbora, ostale določbe pa niso bistveno spremenjene.

Z začetkom veljavnosti obeh memorandumov (20. člen operativnega in 14. člen
funkcionalnega memoranduma) prenehata veljati operativni in funkcionalni memorandum iz
leta 2006.
Vir: MO
Republika Slovenije podpira podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med EU in ZDA
Strateško sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike na področju
znanosti in tehnologije poteka že od leta 1998. Trenutno veljavni Sporazum o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Vlado Združenih držav Amerike poteče
oktobra letos.
Strokovne službe Evropske komisije so opravile oceno dosedanjega sodelovanja in vpliva na
cilje mednarodnega sodelovanja Evropske unije. Ocena je jasno pokazala, da sporazum
prispeva k uresničevanju skupnih prioritet na področju raziskav in razvoja in koristi obema
stranema. Zato je vlada podprla podaljšanje sporazuma ter soglaša s podpisom le-tega.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje Žana Mahniča o prostorski stiski OŠ Jela Janežiča
Poslanec Žan Mahnič je na vlado naslovil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem izgradnje
nadzidka Osnovne šole Jela Janežiča, katere ustanoviteljice so občine Škofja Loka, Gorenja
vas – Poljane, Železniki in Žiri. Šola se srečuje s prostorsko stisko, zato občine ustanoviteljice
rešitev vidijo v izgradnji nadzidka.
Vlada odgovarja, da je strokovna služba Direktorata za investicije na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport s prostorsko stisko šole seznanjena. Na njeno pobudo se
usklajuje projektna dokumentacija, saj je potrebno, glede na povečan vpis v šolo in zatečeno
gradbeno stanje, projekt pripraviti v skladu s specifičnimi zahtevami programov, ki potekajo v
šoli. V njej se izvajata dva programa za otroke s posebnimi potrebami: osnovnošolski
prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program oddelkov vzgoje in
izobraževanja.
Vlada tudi pojasnjuje, da program sofinanciranja investicij v osnovno šolstvo poteka na podlagi
na razpisu izbranih projektov, v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu ministrstva za
izobraževanje. Obstoječi program se izteka v letu 2019, ko bo zaključeno sofinanciranje
zadnjih projektov, izbranih na razpisu leta 2011. Sredstva za nov razpis niso predvidena, zato
zaenkrat ni mogoče predvideti možnosti za sofinanciranje nadzidave OŠ Jela Janežiča Škofja
Loka iz tega vira.
Vir: MIZŠ
Imenovanje člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS
Vlada je izdala odločbo o imenovanju Matjaža Juvančiča, za člana nadzornega sveta
Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, kot predstavnika upravičencev oziroma
uporabnikov storitev sklada. Imenovanje je za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja, od 18. 7. 2018 do 17. 7. 2022.
Dosedanjemu članu bo 17. 7. 2018 potekel mandat, zato je Ministrstvo za okolje in prostor za
nov mandat kot predstavnika upravičencev oziroma uporabnikov storitev sklada, podalo nov
predlog. Matjaž Juvančič izpolnjuje pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo za oddajo
stanovanja.
Vir: MOP

Imenovanje članov sveta Geodetskega inštituta Slovenije
Vlada je na predlog Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za člana Sveta Geodetskega
inštituta Slovenije imenovala Vojmira Drašlerja, predstavnika ustanovitelja in dr. Bojana
Stoparja, predstavnika univerze za področje geodezije. Imenovanje velja zdnem 26. 4. 2018,
do izteka mandata sveta (do 27. 10. 2019) ter mag. Jurija Režka, predstavnika ustanovitelja, z
dnem 26. 7. 2018, do izteka mandata sveta (do 27. 10. 2019).
Bojan Stopar je predstojnik oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,
Vojmir Drašler pa višji svetovalec v Službi za trajnostno mobilnost in prometno politiko na
Ministrstvu za infrastrukturo. Jurij Režek je bil 24. 7. 2014 že imenovan kot član Sveta GIS, 25.
7. 2018 pa mu poteče mandat, zato je MOP predlagal da ga vlada ponovno imenuje za člana
sveta.
Vir: MOP
Vlada predčasno razrešila direktorice JAZMP
Dr. Andreja Čufar 13. 4. 2018 na JAZMP podala predlog za sporazumno predčasno razrešitev
z mesta direktorice JAZMP. Svet JAZMP je na podlagi njenega predloga sprejel sklep o
predčasni razrešitvi direktorice JAZMP in ga poslal v nadaljnje reševanje ustanovitelju.
Direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke se v
skladu s 23. členom ZJA in 20. členom Sklepa o ustanovitvi JAZMP predčasno razreši, če to
sam zahteva, če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, če svoje delo opravlja nevestno,
nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih sposobnostih ni primeren za
opravljanje direktorskega dela, če agencija nima zadovoljivih delovnih dosežkov oziroma se pri
njenem delu ponavljajo napake ali je bila storjena hujša napaka, ali če stori dejanje, ki je v
Zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev.
V skladu s 24. členom ZJA se direktorja agencije predčasno razreši z upravno odločbo
ustanovitelja. Direktorja predčasno razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta
agencije.
Vir: MZ

Vlada imenovala v.d. generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje
Vlada je na današnji redni seji sprejela odločbo s katero je z dnem 1. 5. 2018 imenuje mag.
Barbaro Tiselj za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, in sicer do
imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do
31. 10. 2018.
Mag. Barbara Tiselj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti
generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje.
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) v drugem
odstavku 82. člena med drugim določa, da generalne sekretarje, generalne direktorje v
ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada
na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren.
V devetem odstavku 83. člena ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega
postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena zakona
brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.
Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.

Ministrica za zdravje bo Ministrstvu za javno upravo podala predlog za izvedbo javnega
natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje.
Vir: MZ
Vlada o prenehanju opravljanja tekočih poslov iz naslova funkcije državne sekretarke
Ministrstva za javno upravo mag. Ksenije Klampfer
Vlada se je seznanila, da je mag. Ksenija Klampfer z dne 26.4.2018 prenehala opravljati
tekoče posle iz naslova funkcije državne sekretarke ministrstva za javno upravo s 26. aprilom
2018.
Ker je funkcija državni sekretarki mag. Kseniji Klampfer prenehala z dnem odstopa
predsednika vlade in je od tega dne dalje mag. Klampfer opravljala tekoče posle državne
sekretarke v Ministrstvu za javno upravo, se je vlada na današnji seji le seznanila s
prenehanjem opravljanja tekočih poslov; in sicer z dnem 26. 4. 2018.
Vir: MJU

