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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 14. junij 2018

181. redna seja Vlade RS
Vlada se je seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in
poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018
Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko,
pomursko, podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo zajema splošno vremensko
situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in
reševalnih služb, obveščanje javnosti in trenutno stanje.
Agencija Republike Slovenije za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo
mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno izpostavljeno sporočilo o prihajajočem
izrednem padavinskem dogodku.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter
z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še
poteka.
Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski
proizvodnji. Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50
industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov
kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je
tudi manjši zemeljski plaz v naselju Semič.
V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb
in organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, Ljubljanske,
Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske regije, pripadniki Civilne
zaščite in Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo mesto in podjetja Elektro Ljubljana.
Sodelovali so tudi gasilci iz Republike Hrvaške.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo in
z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še
poteka.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po predhodnem zbiranju podatkov 12. junija
2018 na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o začetku
ocenjevanja škode na stvareh – na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje,
Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje,
Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej,
Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.
Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in
država tudi subvencionira zavarovalne premije.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, do 6. julija 2018
pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v

vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov
intervencij, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče
proračunske rezerve.
Vir: MO
Vlada bo pomagala občini Črnomelj pri sanaciji škode na objektih namenjenih predšolski
vzgoji in na objektih osnovnih šol
Del območja občine Črnomelj je v petek, 8. junija 2018, prizadelo hudo neurje s točo. Med
poškodovanimi objekti so bili tudi objekti namenjeni predšolski vzgoji in objekti osnovnih šol.
Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala občina Črnomelj, je vlada ugotovila, da je investicija v
sanacijo strehe Osnovne šole Loka Črnomelj neprimerna, saj je zaradi dotrajanosti objekta
potrebna izgradnja nove šole. Vlada je sklenila, da bo sodelovala pri sanaciji škode na črnomaljskih
objektih predšolske vzgoje in osnovnih šol.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pooblastila, da opravi vse potrebne pogovore z
občino in ugotovi obseg sofinanciranja s strani občine, pokritost škode z odškodninami iz
zavarovanja ter obseg potrebnega sofinanciranja s strani države. Na podlagi pridobljenih
podatkov bo vlada v skladu z zakonskimi možnostmi odločila o konkretnih zneskih sofinanciranja
posameznih škod in izgradnje nove osnovne šole.
Vir: MIZŠ
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Vlada je izdala Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
Predlagana uredba prenaša v pravni red RS prilogo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa
(Priloga II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 25. 6. 2002), zadnjič
spremenjeno z direktivo Komisije o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa (2015/996, 19. 5.
2015) v skladu z direktivo s katero so določene začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in
njihove prilagoditve (2002/49/ES).
Področje mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju je trenutno urejeno v Uredbi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. To uredbo je bilo treba spremeniti zaradi sprememb Zakona o
varstvu okolja (ZVO-1), s katerimi so bile opuščene določbe, ki so Ministrstvu za okolje in prostor
omogočale izdajo posebnih dovoljenj za čezmerne obremenitve okolja, te pa so se uporabljale tudi
za čezmerno obremenjevanje s hrupom v obratovanju gradbišč. Takšna ureditev se je izkazala za
neučinkovito in je pomenila administrativno oviro oz. obremenitev, saj bi bilo treba v Sloveniji
izdajati posebna dovoljenja za veliko število gradbišč.
Nova ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi.
Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke zaradi izpostavljenosti
okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti
obratovanja virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom in začasne metode za
ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.
Vir: MOP

Vlada izdala spremembe Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča,
opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju
koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za
upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, ki
se objavi v Uradnem listu RS.
Uredba določa tri merila za razdelitev deleža koncesijske dajatve med občine: kopenski del
pristanišča, ki se nahaja na območju občine (pomeni 50 odstotkov koncesijske dajatve), površina
območja (pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve) in število prebivalcev posamezne občine
(pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve).
Uredba tudi določa namenskost porabe koncesijske dajatve. To mora občina nameniti za
vzpostavitev javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, da izboljša kakovost življenja
prebivalcev občine zaradi negativnih vplivov pristanišča. Določa še, da pristaniški red, v katerem
se določi interna pravila za varno in nemoteno delovanje pristanišča, sprejme koncesionar.
Vir: MzI
Vlada začasno zadržala izvrševanje proračuna
Vlada je določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2018 na
integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko
prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno
določena v zakonu.
Državni zbor je po sprejemu poračuna države za leto 2018 sprejel spremembe in dopolnitve
zakona o socialno varstvenih prejemkih na podlagi katerega so v letu 2018 nastale dodatne
obveznosti v ocenjeni višini 50 milijonov evrov, ki v sprejetem proračunu države niso načrtovane.
Vlada bo te obveznosti vključila v proračun in določila obseg izdatkov s prerazporeditvijo sredstev
v okviru možnih prihrankov.
Predlagatelji finančnih načrtov lahko na podlagi predhodnega soglasja ministrstva za finance
prevzemajo tudi druge obveznosti. Ministrstvo za finance soglasje izda, če ugotovi, da je obveznost
treba izpolniti v letu 2018 in pod pogojem, da obseg izdatkov ni v nasprotju z doseganjem
javnofinančnih ciljev. Ministrstvo za finance bo z vsebino sprejetega sklepa seznanilo tudi
nevladne in pravosodne proračunske uporabnike, vlada pa bo s tem sklepom seznanila državni
zbor.
V času začasnega zadržanja bo ministrstvo za finance skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki
pregledalo dinamiko izvajanja proračuna, ocenilo porabo do konca leta ter ugotovilo, katere
ukrepe je potrebno predlagati, da bodo javnofinančni cilji, zastavljeni s sprejetim proračunom in
Programom stabilnosti 2018, uresničljivi.
Odločitev za začasno zadržanje izvrševanja proračuna je podkrepljena tudi s podatki različnih
institucij o gospodarski rasti v prvem četrtletju in napovedmi do konca letošnjega leta, ki kažejo na
povečano verjetnost realizacije nekaterih tveganj, ki lahko negativno vplivajo na gospodarsko rast
v letošnjem letu in s tem tudi na prihodkovno stran državnega proračuna. Tveganja so povezana
tudi z dogajanjem v mednarodnem gospodarskem okolju, kjer se postopoma krepijo cene surovin,
predvsem nafte. Na globalne trende pa bodo vplivale tudi nove omejitve v mednarodni trgovini.
Urad za makroekonomske analize in razvoj sicer še vedno ocenjuje, da bo letošnja gospodarska
rast v skladu s spomladansko napovedjo, vendar se, kot rečeno, povečujejo nekatera tveganja, kar
zahteva dodatno previdnost pri načrtovanju javnih financ in izvrševanju proračunov države.
Slovenija je kot malo odprto gospodarstvo še posebej občutljiva na šoke v mednarodnem okolju in
mora predvsem s fiskalno politiko zagotoviti zadostno absorbcijsko moč za ukrepanje ob

naslednjem obratu gospodarskega cikla. Prav tako zadnja priporočila Evropske komisije (Svet EU
jih bo potrdil julija 2018) ponovno poudarjajo nujnost izboljšanja strukturnega salda javnih financ
ter omejitev rasti javnofinančnih izdatkov.
V skladu z zakonom o javnih financah je treba o ukrepu začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna obvestiti državni zbor. Če uravnoteženja ni mogoče zagotoviti z ukrepi v pristojnosti
resorjev in vlade, je treba v 45 dneh po začasnem zadržanju predlagati rebalans proračuna. O
ukrepu je treba obvestiti tudi nevladne in pravosodne proračunske uporabnike.
Vir: MF
Vlada sprejela odziv Slovenije na pripombe v postopku presoje zakonitosti državne pomoči
NLB
Vlada je danes sprejela odziv Slovenije na pripombe tretjih oseb, danih v postopku presoje
zakonitosti državne pomoči Novi Ljubljanski banki (NLB), in za podpis odziva ter njegovo
posredovanje Evropski komisiji pooblastila ministrico za finance Matejo Vraničar Erman.
Slovenija je konec decembra 2017 vložila uradni predlog za spremembo zavez glede NLB,
Evropska komisija pa je konec januarja 2018 sprožila poglobljeno preiskavo o tem, ali je predlog
za spremembo zavez glede NLB ustrezen oz. zadosten. Poglobljena preiskava je v takšnih primerih
običajen postopek in ne prejudicira končnega izida.
Komisija je Slovenijo o začetku poglobljene preiskave konec januarja obvestila s pismom, ki ga je
nato v začetku aprila javno objavila skupaj s pozivom k predložitvi pripomb zainteresiranih tretjih
strank. Te so imele nato mesec dni časa, da podajo pripombe na ugotovitve komisije. Slovenija je
prejete pripombe od komisije prejela 16. maja, nanje pa ima možnost odgovoriti v enem mesecu.
V zvezi s prošnjo Slovenije za spremembo zavez glede prodaje NLB se na tehnični ravni sicer
nadaljujejo pogovori z Evropsko komisijo. Cilj Slovenije je doseči dogovor s komisijo tako glede
roka privatizacije kot potrebnih izravnalnih ukrepov, saj bi bili preostali možnosti za Slovenijo
(enostransko izdana odločba komisije z določenim rokom za prodajo banke in izravnalnimi ukrepi
ali razglasitev državne pomoči NLB za nezakonito) bistveno slabši.
Podrobnosti pogovorov z Evropsko komisijo v tem trenutku ne moremo komentirati, pričakujemo
pa, da bo komisija pred naslednjo odločitvijo preučila tudi odziv Slovenije na pripombe tretjih
strani.
Vir: MF
Vlada sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru
za pogodbeno leto 2018.
Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije,
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost
organizacij za usposabljanje Slovenije vsako leto na podlagi določb 63. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejmejo Splošni dogovor.
V okviru postopka sprejemanja Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so
partnerji na predlog Aneksa št. 1 k Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 opredelili 201
spornih vprašanj. V postopku obravnave spornih vprašanj na arbitraži za nobeno od spornih
vprašanj ni doseženo soglasje. Sporna vprašanja, za katera soglasje ni bilo doseženo, se
posredujejo v odločanje Vladi Republike Slovenije in se vključijo v Aneks št. 1 k Splošnemu
dogovoru za pogodbeno leto 2018.

V Aneksu št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 se med drugim določi povečanje
zdravstvenih programov za določene izvajalce na primarni in sekundarni ravni v višini 1,8
milijona eurov za leto 2018 ter plačilo preseganja za nekatere programe v višini 5,5 milijona
eurov. V okviru tega je določeno plačilo do 5 % preseganja programa v specialističnih zunaj
bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter operacij karpalnega kanala, operacij sive
mrene ter vitreoretinalne kirurgije, programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za
mladino ter ortodontije. Dodatno se nameni 0,9 milijona eurov za dežurno službo 3 in 1,2 milijona
eurov za financiranje razlike med urgentnimi centri. Za socialno varstvene zavode in zavode za
usposabljanje se nameni 0,6 mio eurov. Finančni učinki vseh predlogov za leto 2018 znašajo 10,6
milijonov eurov (vrednost OZZ).
Vir: MZ
Vlada sprejela poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi
postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017
Vlada je na današnji seji dala sprejela Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad
zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.
To poročilo je pripravil Geostern, d. o. o., skupaj s podizvajalci Geosolut Jurij Šporin, s. p., Kržan
Jože, s. p., Cenis, d. o. o. (do 13. 4. 2017), Poslovno svetovanje, Boštjan Aver, s. p., in BDO revizija, d.
o. o. Izvedli so tehnični (jamska zapiralna dela ter izvajanje sanacijskih in rekonstrukcijskih del na
površini s prostorsko in ekološko sanacijo površine) in finančni nadzor (nad kadrovsko-socialnim
programom in javnimi naročili).
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, iz omenjenega poročila ni ugotovilo
nepravilnosti (ki ne bi bile sproti obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v zaključnem
poročilu nadzora postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za 2017) glede višine in
namena porabe sredstev ter ostalih aktivnosti in izvajanja programa postopnega zapiranja
rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.
Vir: MzI
Vlada se je seznanila s Poročilom MzI o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju
programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo in drugo četrtletje 2017
Vlada se je na današnji seji dala seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini
in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika TrbovljeHrastnik za prvo in drugo četrtletje 2017.
RTH, d. o. o., Trbovlje je za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji od januarja do marca 2017
porabil 987.085,29 evra, kar pomeni 26-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika v tem
obdobju. Za ostale stroške je porabil 4.673.966,97 evra in tako je odstotek realizacije programa
znašal 20 odstotkov. Za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji je od aprila do junija 2017
porabil še 798.344,28 evra (skupaj v prvem polletju 1.785.429,57 evra), kar pomeni, da je bila 47odstotna realizacija programa zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil še
2.850.042,52 evra (skupaj v prvem polletju pa 7.524.009,49 evra), kar pomeni 33-odstotno
realizacijo programa zapiranja rudnika po zaključku prvega in drugega četrtletja oziroma po
zaključku prvega polletja.
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, iz prejetih poročil aktivnosti nadzora
za prvo in drugo četrtletje leta 2017 ni ugotovilo nepravilnosti (ki ne bi bile sprotno obravnavane
pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih) glede višine in namena porabe
sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika.
Vir: MzI

Vlada se je seznanila s Poročilom MzI o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju
programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje in četrto četrtletje
2017
Vlada se je na današnji seji dala seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini
in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika TrbovljeHrastnik za tretje in četrto četrtletje 2017.
RTH, d. o. o., Trbovlje je za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji od januarja do septembra
2017 porabil 2.659.340,61 evra, kar pomeni 70-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika v
tem obdobju. Za ostale stroške je porabil 11.790.856,95 evra in tako je odstotek realizacije
programa znašal 51 odstotkov. Za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji je od januarja do
decembra 2017 porabil 3.749.854,50 evra, kar pomeni, da je bila 99-odstotna realizacija programa
zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil 20.418.047,84 evra, kar pomeni 88odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika ob zaključku leta.
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, iz prejetih poročil aktivnosti nadzora
za tretje in četrto četrtletje 2017 ni ugotovilo nepravilnosti (ki ne bi bile sprotno obravnavane pri
izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih) glede višine in namena porabe
sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika.
Vir: MzI
Vlada se je opredelila do Končnega poročila Preiskovalne komisije za ugotavljanje zlorab v
slovenskem bančnem sistemu
Državni zbor je 26. 4. 2018 ob obravnavi Končnega poročila Preiskovalne komisije za ugotavljanje
zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo
sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji sprejel naslednji sklep:
»1. Državni zbor nalaga Preiskovalni komisiji za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu
ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni
Sloveniji (v nadaljevanju: Preiskovalna komisija), da Končno poročilo in Dodatno Končno poročilo
posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu pri Ministrstvu za notranje zadeve in
Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije kot vlogo – naznanitev sumov storitve
kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete.
Državni zbor nalaga Preiskovalni komisiji, da skupaj z naznanitvijo sumov kaznivih dejanj posreduje
Nacionalnemu preiskovalnemu uradu pri Ministrstvu za notranje zadeve in Specializiranemu
državnemu tožilstvu Republike Slovenije kopijo vsega dokaznega gradiva.
2. Državni zbor skladno z bistvenimi ugotovitvami parlamentarne preiskave predlaga
predlagateljem iz prvega odstavka 114. člena Poslovnika državnega zbora, da v državni zbor v
najkrajšem možnem času vložijo zakonski predlog, ki bo zakonsko zagotovil ustanovitev
specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete v okviru organiziranosti sodstva. Državni
zbor predlaga vladi, da tudi materialno zagotovi ustanovitev takšnega specializiranega sodišča.«
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) v nadaljevanju podaja opredelitev do
navedenega sklepa.
Uvodoma Vlada RS poudarja, da je bilo na področju krepitve pregona in sojenja najbolj zahtevnih
oblik kriminala (gospodarski in bančni kriminal) v tem mandatu sprejetih kar nekaj ukrepov
normativne, organizacijske in finančne narave. Ob tem pa sta bili za to področje ključnega pomena
še dve spremembi – predlog obsežne prenove Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju:
ZKP), ki je bil predpogoj za morebitno ustanovitev specializiranega sodišča in pa predlog
sprememb sodne mreže, z vključenimi rešitvami za specializirano sodišče.

1. Sprejete spremembe
1.1. Normativne spremembe
a) z novelo Kazenskega zakonika (KZ-1C) iz leta 2015 so bile določene višje kazni zapora za
korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost, nova pa je tudi
obligatorna določitev denarne kazni. Na podlagi navedenega se je podaljšal zastaralni rok
za korupcijska kazniva dejanja (z 10 na 20 let), kar je kot dobrodošlo že pozdravilo tudi
tožilstvo v letnem poročilu za leto 2017. Na podlagi KZ-1C je bila okrepljena tudi
učinkovitost pregona davčnih zatajitev in zlorab notranjih informacij, saj so bili opisi
kaznivih dejanj dopolnjeni z jasnejšo opredelitvijo;
b) z novelo Kazenskega zakonika (KZ-1E) iz leta 2017 je bila spremenjena oblike krivde iz
obarvanega v eventualni naklep pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri
opravljanju gospodarske dejavnosti (240. člen Kazenskega zakonika). To kaznivo dejanje
je namreč tisto, ki pri pregonu najbolj odgovornih oseb na področju bančništva največkrat
pride v poštev;
c) z novelo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F) iz leta 2015 so bili določeni
novi, strožji pogoji za odlog nastopa zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov;
d) z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP-G) iz leta 2016 so bile omejene možnosti zlorabe instituta odpusta
obveznosti v okviru osebnih stečajev;
e) z novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B) iz leta 2015 so bile odpravljene zakonske
ovire za dodelitev strokovnjakov s posebnimi znanji v Specializirano državno tožilstvo RS;
f) v tem mandatu je bilo realizirano tudi tisto, kar Vladi RS po sprejemu ZDT-1 v letu 2012 ni
uspelo opraviti: sprejem dveh pravilnikov o letnih programih dela ter letnih poročilih
tožilstva, ki prinaša večjo kakovost letnih poročil (vključno s poročanjem po posameznem
tožilcu) ter dajeta podlago za polletno preverjanje (Generalni državni tožilec,
Državnotožilski svet, minister za pravosodje) ustreznosti izvajanja Politike pregona.
Slednje je posebej pomembno po nastopu novega Generalnega državnega tožilca, ki je
sprejel novo Politiko pregona za obdobje njegovega mandata in napovedal, da bo v okviru
le-te večja pozornost namenjena kaznivim dejanjem na škodo bančnega sistema in
zadevam, v katerih ocenjena škoda ali korist presega 500.000 EUR;
g) s spremembami sodne organizacijske zakonodaje v prvi polovici leta 2015 smo s
spremembo instituta »letnega razporeda« okrepili možnosti dodeljevanja okrajnih
sodnikov na okrožna sodišča, kar je v praksi pomenilo tudi dejansko dodelitev sodnikov v
senate za zahtevne zadeve gospodarskega kriminala in hitrejše sojenje;
h) z novelama Zakona o sodnem registru iz let 2015 in 2017 (ZSReg-F in ZSReg-G) so bile
vzpostavljene dodatne možnosti za organe odkrivanja in pregona v zvezi z neposrednim
pridobivanjem podatkov o povezanih osebah gospodarskih družb (ustanoviteljih,
zakonitih zastopnikih in nadzornikih) neposredno iz Sodnega registra oziroma Registra
poslovnih subjektov;
i) v prvi polovici 2015 je bil sprejet nov Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki ureja tudi dostop
do podatkov, varovanih kot bančna tajnost. V 126. členu ZBan-2 je tako določeno, da mora
banka posredovati podatke, varovane kot bančna tajnost, če te podatke pisno zahteva
komisija za preprečevanje korupcije ali če jih zaradi izvedbe predkazenskega ali
kazenskega postopka pisno zahteva sodišče, državno tožilstvo ali policija, razen v
primerih, ko za posredovanje zaupnih podatkov zakon izrecno določa odredbo
preiskovalnega sodnika;
j) z dopolnitvijo 126. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2A) v letu 2017 je bila med
prejemnike zaupnih bančnih podatkov izrecno vključena tudi parlamentarna
preiskovalna komisija, kadar v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarno preiskavo,
izvaja preiskavo;
k) s spremembo Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSBA) konec leta 2015 za osebe, ki so z Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d. (v
nadaljnjem besedilu: DUTB), v pravnem razmerju, vzpostavila naznanilno dolžnost. Te
osebe morajo organom odkrivanja in pregona naznaniti vsako kaznivo dejanje, o katerem
so bile obveščene ali so drugače izvedele zanj, storjeno v povezavi z banko, ki je deležna
ukrepov po ZUKSB;
l) DUTB mora v skladu s Smernicami za delovanje DUTB, ki jih je določila vlada (nazadnje
konec leta 2016), redno mesečno poročati Ministrstvu za finance glede izvedenih

aktivnosti naznanitve sumov kaznivih dejanj. Smernice za delovanje DUTB v točki 7. tudi
določajo, da DUTB sodeluje z organi odkrivanja in pregona celovito in odgovorno ter jim
predloži vse potrebne informacije, s katerimi razpolaga.
1.2. Organizacijski ukrepi (kadri, oprema)
a) v že omenjenem ZDT-1B je bila dana tudi pravna podlaga za vzpostavitev posebnega
oddelka za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora na
Specializiranem državnem tožilstvu RS;
b) v času delovanja te Vlade RS je bila izpeljana največja kadrovska okrepitev državnotožilskih vrst od osamosvojitve dalje, saj je 15. 9. 2015 zapriseglo 30 novih državnih tožilk
in državnih tožilcev (od nastopa mandata pa vsega skupaj že 38), kar pomeni približno
20% povečanje na kadrovskem področju od začetka leta 2015;
c) največja investicija v posodobitev računalniške opreme tožilcev od osamosvojitve dalje –
v letu 2017 nabavljenih 130 novih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami in
dodatno opremo (148.291 evrov), trenutno v teku dobava 385 novih osebnih
računalnikov (297.605 evrov) – skupaj z drugimi predvidenimi javnimi naročili (strežniki,
vzdrževanje vpisnikov, snemalne naprave, itd.) je za izboljšanje stanja informatizacije
tožilstva ministrstvo v zadnjem obdobju namenilo približno 1,3 mio evrov;
d) okrepljeno investiranje v nove službene avtomobile pravosodnih organov (tožilstva,
sodišča) – v letih 2016 in 2017 prvič po letu 2007 nabave novih vozil, in sicer prek 30
novih vozil v zgolj dveh letih, z nabavi pa ministrstvo nadaljuje tudi v letu 2018;
e) Center za izobraževanje v pravosodju že tretje leto zapored izvaja osredotočen niz
seminarjev in delavnic s področja gospodarske kriminalitete, namenjen sodnikom,
državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem, kjer bodo sodelovali tudi strokovnjaki s
področja bančništva – gre za program, ki je bil uveden na pobudo ministra za pravosodje.
2. Delo policije glede preiskovanja kaznivih dejanj na škodo bančnega sistema
Policija, predvsem pa Nacionalni preiskovalni urad se že od 2013 dalje intenzivno ukvarja z
odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj v bančnem sistemu, saj je ena izmed prioritetnih
nalog tudi učinkovito odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije s
poudarkom na obravnavi zadev, ki se nanašajo na poslovanje bančnega sistema, katerih posledice
predstavljajo resno grožnjo finančnemu, gospodarskemu in monetarnemu sistemu države.
V času od 1. 1. 2013 do 24. 5. 2018 je policija zaznala in evidentirala 262 sumov kaznivih dejanj s
katerimi so bile oškodovane tako komercialne banke kot banke v državni lasti. Premoženjska
škoda zaznanih sumov kaznivih dejanj znaša 1.156,6 milijonov EUR.
V tem obdobju je policija v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj na škodo bančnega sistema
podala na pristojna državna tožilstva 113 kazenskih ovadb za 145 kaznivih dejanj s katerimi so
bile oškodovane banke, 95 sumov kaznivih dejanj pa je bilo zaključenih s poročilom po desetem
odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku, ker ni bilo podanih elementov kaznivega
dejanja.
V navedenem obdobju je bilo tako preiskanih 240 kaznivih dejanj oziroma 91,6 % vseh zaznanih
kaznivih dejanj. Ugotovljena škoda na podlagi podanih kazenskih ovadb znaša 477,5 milijonov
EUR. Od skupnega števila 262 zaznanih kaznivih dejanj je trenutno v preiskavi še 22 sumov
kaznivih dejanj ali 8,4 %, katerih zaznana škoda znaša 354,6 milijonov EUR.
3.

Predlagane spremembe Zakona o kazenskem postopku

Na 24. redni seji Državnega zbora RS, 18. 11. 2016 ob obravnavi Vmesnega poročila o opravljeni
parlamentarni preiskavi v zvezi s Factor banko, d.d, Probanko, d.d. in Banko Slovenije, je 75
poslank in poslancev na obravnavi vmesnega poročila sprejelo enega od sklepov, ki se glasi:
»Državni zbor predlaga pristojnim organom, da v skladu z navedenimi predlogi za spremembo
zakonodaje in bistvenimi ugotovitvami opravljene parlamentarne preiskave, pripravijo predloge
sprememb oziroma dopolnitev zakona, ki ureja področje kazenskega postopka, in jih vložijo
državnemu zboru v sprejem.«

Eni ključnih predlogov iz Vmesnega poročila so:
- potrebne so procesne spremembe, ki bi v predkazenskem postopku olajšale pripravo
argumentacije za konkretne primere pregona bančne kriminalitete. Devet od desetih
posameznikov, s katerimi kriminalisti poskušajo opraviti razgovore za pridobitev
dodatnih informacij ali dokazov, naj bi zavračalo pričanje z obrazložitvijo, da bodo pričali
samo pred sodiščem (str. 318);
- potrebna je sprememba ZKP, tako da bi tudi policija lahko opravila zasliševanje prič na
način, da bi njihove izpovedbe pred policijo bile uporabne kot dokaz na sodišču (str. 321);
- potrebna je sprememba ZKP za lažje pridobivanje podatkov bank – varovanje bančne
tajnosti (str. 321).
Ministrstvo za pravosodje je potrebne spremembe ZKP, ki so vključevale tudi omenjene rešitve,
pripravilo, Vlada RS pa jih je 16. 3. 2017 tudi sprejela in poslala v Državni zbor. Uzakonitev
sprememb ZKP bi bilo ključnega pomena za okrepitev učinkovitosti tožilstva, policije ter sodišč pri
odkrivanju, pregonu in sojenju zlasti najbolj zahtevnih oblik gospodarskega, bančnega in drugega
kriminala, ki ga najpogosteje izvršujejo vplivni posamezniki s finančno oziroma družbeno močjo.
Spremembe so bile tudi ključen predpogoj za organizacijske rešitve v sodstvu v smislu ustanovitve
specializiranega sodišča.
Ključne rešitve novele na tem področju so bile:
- vzvodi za hitrejše obravnavanje zadev v vseh fazah postopka, kot so: okrepljeni in jasno
opredeljeni preiskovalni ukrepi in dejanja policije in državnega tožilstva predkazenskem
postopku, bolj pregledne dokazne podlage in dokazi na katerih temeljijo obtožni akti, bolj
urejen in pregleden tožilski spis, obvezno združevanje tožilskih zadev, ko gre za istega
osumljenca, omejevanje nepotrebnega dolgotrajnega branja dokaznega gradiva na glavnih
obravnavah, več vsebinskega odločanja na drugi stopnji (zamejevanje vračanja zadev na
prvostopenjska sodišča), spodbujanje vlaganja neposrednih obtožnic (za primere, ko že
nujna in predhodna preiskovalna dejanja in ukrepi v predkazenskem postopku ponudijo
dovolj dokaznega gradiva za utemeljeno obtožbo brez izvedbe sodne preiskave);
- jasnejša in poenostavljena ureditev za hitrejše pridobivanje podatkov bank, hranilnic in
drugih finančnih institucij;
- ustreznejša zaščita oziroma okrepljeno varovanje novinarjevega vira v kazenskem
postopku;
- pravne osebe in podjetniki kot naznanitelji oziroma ovaditelji kaznivih dejanj ne bi bili več
omejeni z zavezo varovanja zaupnosti tistih podatkov, ki so relevantni za kazensko
ovadbo;
- možnost zaslišanja osumljenca ali prič pred policijo po vzoru drugih evropskih držav;
- uvedba instituta kvalificiranega ovaditelja (nadzorni organi s področja davkov, carin,
preprečevanja pranja denarja itd.), ki ga mora tožilstvo v primeru nameravanega
zavrženja ovadbe o tem obvestiti in mu dati možnost podaje dodatnih dokazil;
- pravna ureditev možnosti uporabe lovilca IMSI številk (tehnično sredstvo, ki zna
simulirati nekatere funkcije bazne postaje mobilne telefonije ter na ta način opraviti
določena preiskovalna dejanja na bližnjih mobilnih telefonih);
- racionalnejša ureditev pristojnosti specializiranih sodišč, ki se sedaj preveč ukvarjajo s t. i.
gospodarsko bagatelo;
- zaostreni pogoji za opravičeno odsotnost na glavnih obravnavah ali posameznih
procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov;
- izboljšana ureditev in okrepljene možnosti za učinkovitejše vročanje sodnih pisanj.
Žal predlog novele ZKP-N po vložitvi veta Državnega sveta, ki ga je zastopala predstavnica iz
odvetniških vrst, v Državnem zboru ni bil deležen ustrezne podpore, kljub temu, da je vseboval
tudi rešitve, ki so bile Vladi naložene ravno s strani Državnega zbora. Brez izboljšanja procesne
zakonodaje na kazenskem področju bi bilo ustanavljanje specializiranega sodišča, ki bi še naprej
delovalo po starih, preživetih pravilih ZKP, nesmotrno, saj ne bi rešilo problematike slovenskega
kazenskega postopka, ki je v veliki meri normativne narave, kar so predstavniki sodstva ob
različnih razpravah v Državnem zboru že večkrat poudarili.

Dodatno velja izpostaviti tudi dejstvo, da imamo že več let ustanovljena specializirana sodišča za
tovrstni, najzahtevnejši kriminal, in sicer v okviru štirih največjih okrožnih sodišč (Ljubljana,
Maribor, Koper, Celje). Izkušnja kaže, da zgolj ustanovitev oziroma obstoj specializiranega sodišča
sama po sebi ne zagotavlja večje učinkovitosti sodnih postopkov, ampak je slednja pogojena
predvsem z izboljšanjem procesne zakonodaje (kot je Vlada RS že predlagala zakonodajalcu v
okviru omenjenega predloga ZKP-N), zagotavljanjem možnosti, da tovrstne kazenske postopke
zdržema vodijo najbolj izkušeni in usposobljeni sodniki, ki bodo imeli zagotovljene ustrezne
organizacijske in institucionalne pogoje za svoje delo. Bistvene spremembe in izboljšave
organizacije dela za uspešnejše odkrivanje in pregon bančnega oziroma gospodarskega kriminala
se bodo po mnenju Vlade RS morale najprej zgoditi v predkazenski fazi postopka in sicer pri
organih odkrivanja (policija) in pregona (državno tožilstvo). Nenazadnje k temu pritrjujejo tudi
ureditve v primerljivih evropskih državah. V kolikor je predkazenski postopek časovno učinkovit
in strokovno kakovosten, je to najboljša podlaga za uspešen kazenski pregon in učinkovito sojenje.
Čistopis predloga ZKP-N je torej pripravljen in bo uvrščen v nabor pripravljenih zakonskih
sprememb, ki bodo del primopredaje poslov in bo lahko, v kolikor bo takšna politična odločitev, v
kratkem času tudi predložen v ponovno obravnavo in sprejem na Vladi RS ter v Državnem zboru.
4.

Predlagane spremembe sodne mreže

Na ministrstvu za pravosodje je v okviru delovne skupine paralelno nastala tudi analiza obstoječe
sodne mreže, ki je pokazala, da je trenutna zakonska ureditev sodne mreže pretoga, saj ne
omogoča večje specializacije sodnic in sodnikov, ne odraža dejanskega stanja oziroma potreb pri
vsakodnevnem delu sodišč, ne omogoča ustrezne izrabe sodniškega kadra, zaradi česar bi jo bilo
potrebno spremeniti. Ministrstvo je pripravilo predloga sprememb Zakona o sodiščih in Zakona o
sodniški službi, ki sta v okviru celovite spremembe sodne mreže ponujala tudi odgovor v obliki
ustanovitve specializiranega sodišča in njegovo umestitev v mrežo, glede teh pa je septembra
2017 doseglo tudi načelno uskladitev s predstavniki sodstva. Obenem je Ministrstvo za pravosodje
v tem mandatu opravilo tudi pregled nepremičnin, s katerimi upravlja ministrstvo, na podlagi
katerega je minister za pravosodje odredil prodajo vseh nepremičnin, ki za delovanje pravosodnih
organov ali ministrstva niso bile več potrebne in so predstavljale zgolj proračunski strošek. Iz tega
naslova je ministrstvo od septembra 2014 do današnjega dne s prodajami pridobilo približno 1,7
mio EUR namenskih finančnih sredstev.
Predlog sprememb v obdobju pred volitvami (zaradi posega v mrežo okrajnih sodišč) ni bil
primeren za nadaljnjo obravnavo, je pa pripravljen in bo lahko v novem mandatu tako Vlade RS
kot Državnega zbora obravnavan v relativno kratkem času, na ministrstvu pa so za potrebe
vzpostavitve zagotovljena tudi začetna sredstva.
Vir: MP
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje
in za jezikovno opremljenost za leto 2017
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za
jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2014–2018, za leto 2017, ki ga je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje
izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije, in sprejela priporočila za izvajanje.
Medresorsko delovno skupino za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije je
ustanovila Vlada RS 19. 3. 2014 za spremljanje uresničevanja resolucijskih zavez, njeno
koordiniranje na ravni državni organov in drugih pristojnih organizacij, ki so nosilci ukrepov na
posameznih področjih, za pripravo pobud za izboljšanje stanja ter za pripravo vsakoletnega
poročila o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018.
Poročilo po uvodu o jezikovni politiki Republike Slovenije ter predstavitvi ustanovitve in nalog
medresorske delovne skupine po poglavjih iz resolucije in akcijskih načrtov povzema cilje in
ukrepe na jezikovnopolitičnem področju, ki naj bi jih uresničili v obdobju od sprejema. Sledi

poročilo o realizaciji ukrepov z opisom izvedenih dejavnosti (projekti, programi, raziskave,
delavnice, srečanja, publikacije, oddaje, jezikovna orodja in viri idr.) in navedbo porabljenih
sredstev v letu 2017. Poročilo se konča s priporočili Vladi RS za izboljšanje uresničevanja ciljev
jezikovne politike.
Vir: MK
Soglasje Dijaškemu domu Lizike Jančar Maribor in Tehniškemu šolskemu centru Maribor
za energetsko prenovo objektov
Vlada je Dijaškemu domu Lizike Jančar Maribor in Tehniškemu šolskemu centru Maribor dala
soglasje za celovito energetsko prenovo objektov na podlagi sklenitve javno-zasebnega
partnerstva (po sistemu energetskega pogodbeništva).
Vir: MIZŠ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede podatkov iz odločb odmere dohodnine
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z dohodki, ki
se vštevajo v odmero dohodnine.
Vlada je poslanki posredovala podatke iz Informativnih izračunov dohodnine, upoštevajoč
morebitne ugovore in pritožbe do dne 30. novembra 2017. V podatkih so zajeti le tisti dohodki, ki
se vštevajo v letno davčno osnovo.
Porazdelitev zavezancev glede na višino doseženega bruto dohodka, opredeljenega v odstotku od
povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji za leto 2016 (v višini 19.015,92 evrov) pokaže, da je
imelo nekaj manj kot 80 % vseh davčnih zavezancev bruto dohodek v višini do povprečne letne
plače in so skupaj plačali manj kot 22 % dohodnine.
Zavezancev z dohodkom do višine minimalne plače (do 9.488,8 evrov) je bilo v letu 2016 skupaj
malo manj kot 45 %, plačali pa so 0,5 % celotne dohodnine. V povprečju je imel vsak davčni
zavezanec iz tega dohodkovnega razreda v tem letu 5.359 evrov dohodka, kar je za 4.130 evrov
manj od zneska minimalne plače.
Zavezancev z dohodkom v višini nad minimalno plačo do povprečne plače je bilo 530.032 oziroma
nekaj manj kot 35 % vseh zavezancev, razpolagali so v povprečju s 13.360 evri dohodka na
zavezanca ter plačali v povprečju 756 evrov dohodnine in plačali malo več kot 21 % celotne
dohodnine.
Davčnih zavezancev z bruto dohodki med eno in tremi povprečnimi plačami je bilo 19,5 %, delež
njihove davčne obveznosti v skupni dohodnini pa je znašal nekaj manj kot 58 %. V povprečju so
imeli ti davčni zavezanci 27.865 evrov dohodka in so plačali v povprečju 3.710 evrov dohodnine.
Dohodke, ki so presegli tri povprečne letne plače v Sloveniji, je imelo 17.078 zavezancev oziroma
1,1 % vseh zavezancev. Dohodnina, ki jo je plačala ta skupina zavezancev z najvišjimi bruto
dohodki, je v skupni dohodnini zavzemala nekaj manj kot 21 %, plačali pa so v povprečju 23.057
evrov dohodnine.
Porazdelitev zavezancev po davčnih razredih pokaže, da je bilo v prvem davčnem razredu
porazdeljenih malo manj kot 70 % zavezancev, ki so plačali manj kot 11 % celotne dohodnine.
Nekaj manj kot 25 % zavezancev je bilo porazdeljenih v drugi davčni razred, njihova odmerjena
dohodnina pa je predstavljala nekaj manj kot 44 % celotne dohodnine. V povprečju je znašala
dohodnina 2.209 evrov na zavezanca.

V tretjem davčnem razredu je bilo porazdeljenih nekaj več kot 5 % vseh zavezancev, ki so plačali
več kot 36 % dohodnine. Tem zavezancem je bila odmerjena povprečna dohodnina v višini 8.610
evrov.
Manj kot pol odstotka zavezancev pa je bilo v zadnjem, četrtem davčnem razredu. Njihova
povprečna dohodnina na zavezanca je znašala 46.810 evrov, skupaj pa jim je bila obračunana
dohodnina v znesku nekaj več kot 171 mio evrov, kar predstavlja 9 % celotne odmerjene
dohodnine.
Vlada dodaja, da odmerjene dohodnine glede na posamezne vire ni mogoče prikazati. Skupna
odmerjena dohodnina se namreč izračuna na podlagi vseh dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno
odmero, od katere se med letom odšteje plačana dohodnina od posameznega dohodka. Ta se šteje
za akontacijo dohodnine. To pomeni, da se lahko pri posameznem viru prikaže le akontacijo
dohodnine, ki pa seveda glede na povedano ne predstavlja končne odmerjene dohodnine
posameznika na letni ravni.
Pregled porazdelitve zavezancev po posameznih vrstah dohodkov pokaže, da je največ zavezancev
prejelo dohodke iz zaposlitve, od teh jih je bilo največ z dohodkom iz delovnega razmerja (plač,
nadomestila plač in povračila stroškov), prav tako je iz teh dohodkov tudi najvišja odmerjena
akontacija dohodnine. Poleg dohodkov iz plač je 541.628 zavezancev prejelo dohodek iz pokojnine
iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vendar je bilo odmerjene le
nekaj manj kot 23 mio evrov akontacije dohodnine. Dohodke iz drugega pogodbenega razmerja je
prejelo 217 tisoč zavezancem, katerim je bila odmerjena akontacija dohodnine v višini 43,6 mio
evrov.
Vlada pojasnjuje tudi, da se letna odmera dohodnine izvede le rezidentom Slovenije ter tistim
rezidentom držav članic EU oz. EGP (nerezidentov Slovenije), ki so v skladu s prvim odstavkom
269. člena ZDavP-2 in tretjim odstavkom 270. člena ZDavP-2 vložili napovedi za letno odmero
dohodnine in so izpolnjeni pogoji iz 116. člena Zakona o dohodnini (če zavezanec z dokazili
dokaže, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90 % njegovega celotnega
obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njenega rezidentstva dohodki,
doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni). Nerezidentom, ki so bili celo davčno
leto nerezidenti, se odločba o odmeri dohodnine ne izda. V kolikor je bil posamezni zavezanec del
leta rezident, se mu izda odločba o odmeri dohodnine za obdobje rezidentstva. Pri tem se jim v
davčno osnovo za odmero dohodnine vključi le dohodke, ki jih je prejel v času rezidentstva.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z internetno
infrastrukturo
Vlada v odgovoru na pisno poslansko vprašanje pojasnjuje, da je v letu 2016 sprejela strategijo
razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija 2020. S tehnološkega vidika je posebna pozornost
posvečena horizontalnim prioritetam: prihodnjemu internetu – internetu stvari, računalništvu v oblaku,
masovnim podatkom in mobilnim tehnologijam. Z vsebinskega vidika so ukrepi osredotočeni na
področja digitalizacije podjetništva in industrije ter pametnih skupnosti, mest in domov.
Na Ministrstvu za javno upravo so že sredi leta 2017 pričeli s snovanjem nacionalne platforme interneta
stvari (IoT), ki bo centralno namenjena vsem lokalnim skupnostim Sloveniji in bo temeljila na
infrastrukturi Raziskovalno inovacijskega oblaka (RIO). Ob koncu leta 2018 bo MJU s pomočjo evropskih
sredstev izvedlo javno naročilo za nacionalno platformo IoT, s čimer bomo postali ena izmed redkih, če
ne celo prva izmed držav članic EU, ki bo vpeljala tovrstni koncept interneta stvari na nacionalni ravni.
Po vzpostavitvi nacionalne platforme IoT za digitalno Slovenijo bo v letu 2019 z zagotovljenimi
evropskimi sredstvi izveden javni razpis namenjen občinam oz. konzorciju občin za razvoj rešitev na
platformi IoT in izgradnjo senzorskih omrežij. Podprti bodo pilotni IoT projekti, ki bodo prispevali k
boljšemu upravljanju mest in skupnosti, občanom ponudili nove storitve za kvalitetnejše življenje,
izboljšali zadovoljstvo z javnimi storitvami, prispevali k javni varnosti, trajnostnemu upravljanju z

okoljem, k dvigu deleža inovacijsko aktivnih podjetij, vzpostavitvi okolja za nove poslovne
priložnosti, k učinkovitejšem upravljanju in k spopadanju z drugimi izzivi, s katerimi se soočajo
mesta in skupnosti. Nekatere občine v Sloveniji so na področju IoT zelo napredne ter imajo za svoje
potrebe že vzpostavljene rešitve s področja interneta stvari – merilne mreže za spremljanje kakovosti
zraka in hrupa, učinkovito praznjenje zabojnikov itd. Zato občinam, ki samostojno uvajajo IoT oz. se
zanje odločajo, svetujemo, da izberejo take rešitve, ki so odprte in interoperabilne, kar pomeni, da jih bo
na enostaven način mogoče povezati z drugimi informacijskimi rešitvami v občini in tudi širše.
S tehnološkega vidika želimo podpreti čim večji spekter komunikacijskih kanalov in s tem
zagotoviti čim širšo uporabljivost ter tehnološko nevtralnost platforme. Uporabljeni bodo odprti
standardi, saj so le ti osnova za interoperabilnost storitev. Med možnimi komunikacijskimi kanali
bomo poleg obstoječih brezžičnih tehnologij 4G in tehnologijo naslednje generacije 5G uporabili
tudi t.i. LoRaWAN način komunikacije, ki uporablja nelicenčni frekvenčni prostor, kar omogoča
brezplačno uporabo frekvenc. Se pa načini komunikacije razlikujejo glede na namembnost, porabo
energije, podatkovni prepustnosti, zanesljivosti in stroških komunikacije.
Vlada je septembra 2016 sprejela tudi Strategijo kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji.
Dokument opredeljuje področje kriptografije in priporoča uporabo kriptografskih rešitev. Urad Vlade RS
za varovanje tajnih podatkov skupaj z ostalimi državnimi organi pripravlja akcijski načrt izvedbe
strategije, ki je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. V Sloveniji obstaja nekaj proizvajalcev
kriptografskih rešitev, ki imajo za nekatere kriptografske rešitve s strani UVTP pridobljena ustrezna
varnostna dovoljenja in se uporabljajo v določenih informacijskih sistemih državnih organov.
Vir: MJU
Vlada odgovorila poslancu dr. Francu Trčku glede Splošne uredbe o varstvu podatkov in
Direktive o varstvu osebnih podatkov za namene kazenskega pregona
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se pri Splošni uredbi o varstvu podatkov sicer ne uporablja izraz
implementacija, saj se načeloma uredbe Evropske unije v državah članicah Evropske unije
uporabljajo neposredno in se jih ne implementira, v nacionalni zakonodaji se le urejajo določena
vsebinska, postopkovna in tehnična vprašanja za njihovo izvajanje (v primeru Splošne uredbe o
varstvu podatkov sicer znatno več, saj ima v precejšnjem delu t.i. direktivni značaj).
Vlada RS pojasnjuje, da je na svoji 175. redni seji dne 5. 4. 2018 določila besedilo Predloga Zakona
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga posredovala v zakonodajni postopek Državnemu
zboru Republike Slovenije, skupaj s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Na 127. seji
Kolegija predsednika Državnega zbora RS dne 11. 4. 2018 je bilo na podlagi stališč večin
poslanskih skupin, med drugim tudi poslanske skupine Levica, odločeno, da se ZVOP-2 obravnava
po rednem postopku. Navedeni Predlog ZVOP-2 je ustrezno urejal tudi določbe Splošne uredbe o
varstvu podatkov (EU 2016/679) in povezane Direktive (EU 2016/680). Časovnica sprejemanja
ZVOP-2 je odvisna od bodočega sklica Državnega zbora RS. Ob tem pa pristojno ministrstvo v
okviru Vlade RS – Ministrstvo za pravosodje – ocenjuje, da bo bodoči ZVOP-2 glede na
pomembnost vsebine Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive treba vložiti
ponovno v najkrajšem možnem času – z določenimi prenovitvami besedila glede na nov razvoj
varstva osebnih podatkov po mesecu aprilu 2018 (npr. prenovljena definicija privolitve po objavi
popravkov besedila Splošne uredbe o varstvu podatkov v Uradnem listu EU 23. 5. 2018;
prenovljena Konvencija št. 108 Sveta Evrope z dne 18. 5. 2018).
Glede vprašanj ali je bil ocenjen strošek implementacije, zlasti za mikro, manjša in srednja podjetja
ter kakšne mehanizme bomo uporabili za stroškovno nezahtevno implementacijo pa Vlada RS
pojasnjuje:
Strošek implementacije je negativno ocenil že Državni zbor Republike Slovenije leta 2012 v
Stališčih Republike Slovenije k predlogoma navedene Splošne uredbe in Direktive (Stališči
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23. 3. 2012, št. EPA 191-VI, EU U 393 in št. EPA 192-VI,
EU U 394), od sprejetja obeh navedenih pravnih aktov Evropske unije pa je bil v Predlogu ZVOP-2
narejen znaten napor glede tega, da se stroškovno prekomerno ne obremeni upravljavce in
obdelovalce, ampak da se zanje določi čim več olajšav (pooblaščene osebe za varstvo osebnih

podatkov, evidence dejavnosti obdelave, jasnejša ureditev neposrednega trženja, jasnejša pravila
glede privolitve…) – ne z vidika njihove velikosti, ampak z vidika tega ali izvajajo tvegane obdelave
osebnih podatkov. Ali in koliko je pri tem Vladi RS uspelo, pa dajejo vedeti pozivi gospodarstva
Državnemu zboru v aprilu 2018, naj čimprej sprejme predlog novega zakona, prav tako pa ga je
pozitivno ocenilo tudi že pristojno delovno telo Državnega sveta.
Vir: MP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z
implementacijo GDPR v Republiki Sloveniji
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se pri Splošni uredbi o varstvu podatkov sicer ne uporablja izraz
implementacija, saj se načeloma uredbe Evropske unije v državah članicah Evropske unije
uporabljajo neposredno in se jih ne implementira, v nacionalni zakonodaji se le urejajo določena
vsebinska, postopkovna in tehnična vprašanja za njihovo izvajanje (v primeru Splošne uredbe o
varstvu podatkov sicer znatno več, saj ima v precejšnjem delu t.i. direktivni značaj).
Vlada nadalje pojasnjuje, da je na svoji 175. redni seji dne 5. 4. 2018 določila besedilo Predloga
Zakona o varstvu osebnih podatkov in ga posredovala v zakonodajni postopek Državnemu zboru
RS, skupaj s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Na 127. seji Kolegija predsednika
Državnega zbora RS dne 11. 4. 2018 je navedeni Kolegij obravnaval predlog Vlade RS, da se
Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), EPA 2733 - VII, sprejme po nujnem
postopku in na podlagi stališč večin poslanskih skupin, med drugim tudi poslanske skupine Levica,
odločil, da se navedeni Predlog zakona obravnava po rednem postopku.
V Predlogu ZVOP-2 so bile ustrezno urejene določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU
2016/679), določbe povezane Direktive (EU 2016/680) ter druga povezana vprašanja varstva in
obdelave osebnih podatkov.
Časovnica sprejemanja ZVOP-2 je odvisna od bodočega sklica Državnega zbora RS. Pristojno
ministrstvo v okviru Vlade RS – Ministrstvo za pravosodje – pa z vsebinskega vidika ocenjuje, da
bo bodoči ZVOP-2 glede na pomembnost vsebine Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane
Direktive treba vložiti v čim krajšem času – z določenimi prenovitvami besedila glede na nov
razvoj varstva osebnih podatkov po mesecu aprilu 2018 (npr. prenovljena definicija privolitve po
objavi popravkov besedila Splošne uredbe o varstvu podatkov v Uradnem listu EU 23. 5. 2018;
prenovljena Konvencija št. 108 Sveta Evrope z dne 18. 5. 2018).
Vir: MP
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z naročilom 25
potniških garnitur na Slovenskih železnicah
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z
naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah.
Vlada pojasnjuje, da notranja ureditev novih potniških garnitur še ni dokončno dogovorjena in
usklajena s proizvajalcem, zato tudi ni mogoče natančno odgovoriti na vprašanje, koliko koles bo
mogoče prepeljati s posamezno novo garnituro.
V drugi polovici junija bodo potekali tehnični pogovori in usklajevanje rešitev notranje
razporeditve v novih voznih sredstvih, pri čemer se je družba SŽ - Potniški promet zavezala, da bo
notranja konfiguracija urejena tako, da bo tudi ob konicah možno prepeljati okvirno 10 koles,
izven konic pa več. Dokončno število in tehnične rešitve pritrjevanja ali obešanja koles bodo
dorečene na ravni tehničnih strokovnjakov naročnika in proizvajalca ter bodo znane do konca
junija.
Vir: MzI

Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s spremembo
konfiguracije novih 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s
spremembo konfiguracije novih 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah.
Na vprašanje Trčka, ali bo podjetje SŽ - Potniški promet spremenilo konfiguracijo notranje
ureditve novih potniških garnitur in tako povečalo možnost prevoza števila koles do 20, vlada
odgovarja, da notranja ureditev novih potniških garnitur še ni dokončno dogovorjena in usklajena
s proizvajalcem, zato tudi ni mogoče natančno odgovoriti na vprašanje, koliko koles bo mogoče
prepeljati s posamezno novo garnituro.
V drugi polovici junija bodo potekali tehnični pogovori in usklajevanje rešitev notranje
razporeditve v novih voznih sredstvih, pri čemer se je družba SŽ - Potniški promet (PP) zavezala,
da bo notranja konfiguracija urejena tako, da bo tudi ob konicah možno prepeljati okvirno 10
koles, izven konic pa več. Dokončno število in tehnične rešitve pritrjevanja ali obešanja koles bodo
dorečene na ravni tehničnih strokovnjakov naročnika in proizvajalca ter bodo znane do konca
junija.
Zaveza glede števila prostorov za prevoz koles pri tem velja za vseh 25 naročenih potniških
garnitur. Okvirno število mest za kolesa (10) na posamezno garnituro je predlagano na podlagi
izkušenj podobnih prevoznih storitev, ki jih imajo prevozniki v sosednjih državah (Avstrija in
Italija), kot navedeno, pa to še ni dokončno.
Če bodo izkazane potrebe po večji kapaciteti za prevoz koles (vnaprejšnje najave večjih skupin
kolesarjev ali posebnih kolesarskih dogodkih), bo SŽ - PP to reševal projektno z dodajanjem
voznih sredstev ali drugimi tehničnimi rešitvami.
Vir: MzI
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o
večnacionalnem sodelovanju na področju zagotavljanja pomembnejšega streliva za
kopensko bojevanje
Pobuda za večnacionalno sodelovanje pri zagotavljanju pomembnejšega streliva za kopensko
bojevanje (LBDM – Land Battle Decisive Munitions) se je oblikovala znotraj Strateškega
direktorata, Oddelka za obrambne investicije pri Natu, in je ena izmed Natovih prednostnih nalog.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je 29. junija 2017 že podpisalo Pismo o nameri o
večnacionalnem sodelovanju pri zagotavljanju pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje.
Namen sklenitve Memoranduma o soglasju o večnacionalnem sodelovanju na področju
zagotavljanja pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje (Memorandum o soglasju) je
vzpostaviti večnacionalno sodelovanje za zagotavljanje pomembnejšega streliva za kopensko
bojevanje ter učinkovitejše in gospodarnejše zagotavljanje ustrezne ravni zalog.
Koristi sodelovanja se pričakujejo predvsem pri združevanju naročil in posledično nižjih nabavnih
stroških, pri izmenjavi streliva, predvsem tistega, ki se mu življenjska doba izteka, pri
večnacionalnem skladiščenju in tako večji prožnosti pri upravljanju zalog, pri postopnem
doseganju izenačenosti ravni zalog med udeleženci ter pri skupnih usposabljanjih in izmenjavi
informacij.
S stališča razvoja zmogljivosti je interes Ministrstva za obrambo za sodelovanje v pobudi za
večnacionalno sodelovanje pri zagotavljanju pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje, saj
bo sodelovanje omogočilo lažje izpolnjevanje ciljev zmogljivosti Nata.
Vir: MO

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu not o pristopu Ministrstva za
obrambo ZDA k operativnemu in funkcionalnemu memorandumu za Natov center
odličnosti za protiobveščevalne dejavnosti
Natov center odličnosti za protiobveščevalne dejavnosti, ki ima sedež v Krakovu na Poljskem, je bil
s podpisom operativnega in funkcionalnega memoranduma ustanovljen septembra 2015. Poljska
in Slovaška sta nosilni državi, v centru pa sodeluje osem Natovih članic, med njimi tudi Slovenija
(sklep Vlade Republike Slovenije z dne 29. septembra 2015). Center je namenjen razvoju doktrin,
strokovnih veščin in drugih znanj ter usposabljanju s področja protiobveščevalne dejavnosti.
V centru želijo sodelovati tudi Združene države Amerike, zato je treba podpisati noti o pristopu k
obema memorandumoma.
Vir: MO
Sprejem predhodne odločbe v združenih zadevah C-50/18, C-64/18, C-140/18, C-146/18 in
C-148/18 Mestrovic in drugi – skladnost nacionalne zakonodaje s členom 56 PDEU, z
Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju
Direktive 96/71/ES ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES, 54202-3/2018
Vlada je sprejela Predlog za sprejem predhodne odločbe v združenih zadevah C-50/18, C-64/18,
C-140/18, C-146/18 in C-148/18 Mestrovic in drugi – skladnost nacionalne zakonodaje s členom
56 PDEU, z Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o
izvrševanju Direktive 96/71/ES ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES, 54202-3/2018.
Upoštevaje dejanski in pravni okvir postavljenega predloga za predhodno odločanje Republika
Slovenija Sodišču predlaga, da na postavljena vprašanja odgovori kot sledi:
Opisane sankcije, ki so določene za zagotavljanje plačne dokumentacije s strani tujih ponudnikov
storitev, so v konkretnem primeru nesorazmerne in tako posledično neskladne s členoma 16 in 19
Direktive o storitvah na notranjem trgu (eventualno pa s členom 56 PDEU), členom 49(3) Listine
EU o temeljnih pravicah ter členom 20 Direktive št. 2014/67/EU.
Način določanja in nalaganja plačila sodnih stroškov, v okoliščinah opisanih primerov krši člen 47
Listine EU o temeljnih pravicah.
Vir: MGRT
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
Vlada je sprejela Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto
gorivo.
Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo se bo izvedla
uveljavitev Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/426 z dne 9. marca 2016 o
napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES v slovenski
pravni red.
Z uredbo se določajo organi za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe 2016/4269/EU, urejajo
se pristojnosti teh organov in določajo prekrški za kršitve določb Uredbe 2016/426/EU.
S prehodno določbo je tudi urejeno trženje proizvodov na trg, ki so bili dani na trg pred
uveljavitvijo uredbe in Uredbe 2016/426/EU.
Vir: MGRT

Stališče Republike Slovenije do Predloga Direktive evropskega parlamenta in sveta o
zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive
2009/22/ES, 54920-8/2018
Vlada je sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive evropskega
parlamenta in sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in
razveljavitvi Direktive 2009/22/ES, 54920-8/2018.
Republika Slovenija podpira cilje, ki jih zasleduje Predlog direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive
2009/22/ES. Namen Predloga direktive je nadgraditi postopek z opustitveno tožbo in tako
prispevati k odpravi posledic kršitev zakonodaje EU, ki škodijo kolektivnim interesom
potrošnikov.
Pozdravljamo zavedanje pomembnosti vprašanja kolektivnega uveljavljanja tožbenih zahtevkov.
Potrošniki morajo imeti na razpolago pravne vzvode za ustavitev ali prepoved kršitve, za
potrditev, da je do kršitve prišlo, in za povračilo škode. Navedeni vzvodi so pomembni tako z
vidika položaja posameznega potrošnika, da se kršitve odpravijo in doseže povračilna odškodnina,
kot so pomembni tudi z vidika javnega interesa, da se zagotovi spoštovanje pravil obnašanja na
trgu.
Vendar pa ob tem opozarjamo, da je treba predlagane določbe natančno preučiti in zagotoviti
sorazmernost predlaganih ukrepov s cilji ter njihovo usklajenost s pravnim redom Republike
Slovenije. Zaradi, po našem mnenju, preuranjenega poenotenega pravnega urejanja do Predloga
direktive ostajamo zadržani. Menimo, da bi bilo z vidika trenutnega položaja, ko se je nacionalna
zakonodaja šele sprejela, iskanje nadaljnjih normativnih rešitev brez ocene učinkov sprejete
zakonodaje preuranjeno in neodgovorno do vseh uporabnikov nacionalne zakonodaje, saj je
pravni sistem lahko učinkovit le takrat, ko je zagotovljena stabilnost pravnih norm, ki omogoča
pravno predvidljivost kot elementarni del pravne države.
Vir: MGRT
Stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega
parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive
2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve
pravil EU o varstvu potrošnikov, 54920-7/2018
Vlada je sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive
98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta
ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in
posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov, 54920-7/2018.
Republika Slovenija podpira cilje, ki jih zasleduje Predlog direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve
pravil EU o varstvu potrošnikov.
Namen Predloga direktive je okrepiti pravice potrošnikov zlasti pri spletnih nakupih blaga in
storitev, zagotoviti boljšo zaščito potrošnika v primeru nepoštenih poslovnih praks, uvesti bolj
učinkovite sankcije za kršitve EU prava varstva potrošnikov, odstraniti nepotrebne
administrativne ovire za podjetja in prilagoditi pravno varstvo digitalni dobi.
Republika Slovenija meni, da so takšne spremembe in dopolnitve dobrodošle in potrebne. Vseeno
pa opozarja, da je treba nove določbe natančno preučiti in zagotoviti sorazmernost predlaganih
ukrepov s cilji ter njihovo usklajenost s pravnim redom Republike Slovenije. Prav tako je zaradi

zagotovitve pravne varnosti vseh subjektov na trgu treba zagotoviti jasnost in enostavnost
uporabe predlaganih določb.
Vir: MGRT
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije,
Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko
Vlada je sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu
Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko.
Republika Slovenija podpira podpis in sklenitev Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med
Evropsko unijo in Japonsko.
Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko bo odprl nove možnosti za podjetja
EU in slovenska podjetja.
Vir: MGRT
Vlada podpira predlog evropske uredbe o zahtevah za homologacijo motornih vozil in
njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot,
namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu
ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da podpira Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in
Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih
delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo
in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi
Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št.
661/2009.
Ta predlog obravnava glavno težavo stalno visokega števila prometnih nesreč, zaradi česar je
visoko tudi število smrtnih žrtev in hudih poškodb, ter zagotavlja ukrepe za povečanje varnosti na
ravni vozil, da bi se bodisi preprečile nesreče in zmanjšalo njihovo število bodisi bi se zmanjšala
resnost nesreč, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, in s tem omejilo število smrtnih žrtev in hudih
poškodb.
Vir: MzI
Vlada sprejela stališče na Predlog uredbe Sveta EU o določitvi izvoznih nadomestil za
perutninsko meso
Vlada je sprejela stališče Slovenije na Predlog uredbe Sveta EU o določitvi izvoznih nadomestil za
perutninsko meso (dokument 8878/18), in sicer da Republika Slovenija podpira predlog zadevne
uredbe.
Namen predlagane uredbe je nadomestiti Izvedbeno uredbo (EU) št. 689/2013, ki jo je sprejela
Evropska komisija dne 18. julija 2013 in v kateri je izvozna nadomestila za perutninsko meso
določila na nič (izhajajoč iz zaveze Unije Svetovni trgovinski organizaciji, da bo opustila izvozna
nadomestila).
Sodišče Evropske unije pa je namreč s sodbo 20. septembra 2017 razglasilo, da je omenjena
izvedbena uredba neveljavna, saj ni bila sprejeta v skladu s postopkovnimi pravili. Zato nov
predlog uredbe Sveta EU retroaktivno nadomešča izvedbeno uredbo za obdobje med njenim
prvotnim začetkom veljavnosti 19. julija 2013 in 31. decembrom 2013. S 1. januarjem 2014 je
namreč začela veljati Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, ki nadomestila

določa na nič. S tem je zagotovljena pravna varnost na področju izvozna nadomestila za
perutninsko meso tudi v tem nekajmesečnem obdobju.
Vir: MKGP
Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami ter
Republiko Singapur
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije do besedila Sklepa Sveta o podpisu, v imenu
Unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani.
Republika Slovenija soglaša z besedilom Sklepa Sveta o podpisu Sporazuma. Za podpis Sklepa
Sveta o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma se pooblasti ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca,
v primeru njegove odsotnosti pa veleposlanika Janeza Lenarčiča, stalnega predstavnika Republike
Slovenije pri Evropski uniji. Vlada Republike Slovenije pošilja v odločanje predlog stališča
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Svet je novembra 2004 pooblastil Komisijo za pogajanja o Sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: SPS) s šestimi državami ASEAN, vključno s Singapurjem.
Pogajanja s Singapurjem so se začela oktobra 2005 in zaključila konec maja 2013. Obe strani sta
oktobra 2013 v Singapurju parafirali SPS. SPS s Singapurjem bo nadomestil veljavni pravni okvir
Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in državami članicami
Združenja držav jugovzhodne Azije iz leta 1980. Sporazum bo pripravljen za podpis držav članic
predvidoma v drugi polovici leta 2018. Podpisu sledi ratifikacija po nacionalnih postopkih držav
članic.
SPS med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na
drugi strani pomeni nadaljnji korak k okrepljenemu političnemu in gospodarskemu delovanju EU
v jugovzhodni Aziji. SPS bo tudi podlaga za učinkovitejše dvostransko sodelovanje EU in njenih
držav članic s Singapurjem s krepitvijo političnega dialoga in sodelovanja na številnih področjih.
Zajema ustaljene politične klavzule EU o človekovih pravicah, mednarodnem kazenskem sodišču,
orožju za množično uničevanje, osebnem in lahkem orožju ter boju proti terorizmu. Obsega tudi
sodelovanje na področjih, kot so zdravstvo, okolje, podnebne spremembe, energetika, davki,
izobraževanje in kultura, delo, zaposlovanje in socialne zadeve, znanost in tehnologija ter promet.
Sporazum prav tako obravnava sodelovanje na področju pravosodja in boj proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu, korupciji, pranju denarja in financiranju terorizma. SPS dopolnjuje
sporazum o prosti trgovini, ki sta ga EU in Singapur parafirala septembra 2013. Ta dva sporazuma
sta platforma za EU in Singapur, da svoje odnose dvigneta na višjo raven.
Vir: MZZ
Vlada sprejela Odgovor na dopis Varuha človekovih pravic v zvezi z nezadostnim številom
inšpektorjev na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ter poziv za odgovor o ukrepih za
izboljšanja stanja in spoštovanja človekovih pravic.
Varuh človekovih pravic v svojem pozivu Vlado Republike Slovenije z dne 11. 4. 2018 seznanja, da
je prejel dopis Boštjana Račiča, sindikalnega zaupnika sindikalne skupine Inšpektorata Republike
Slovenije za delo. Hkrati navaja, da že dalj časa, posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam
človekovih pravic v okviru delovnih razmerij, pri čemer v vseh letnih poročilih izpostavlja
problematiko kadrovskega primanjkljaja inšpekcijskih služb, predvsem Inšpektorata Republike
Slovenije za delo. Kadrovska podhranjenost tako neposredno vpliva na zmanjšanje spoštovanja
človekovih pravic na področju zaposlitve dela. Opozarja tudi na dejstvo, da je predvideno
povečano petih dodatnih zaposlitev inšpektorjev za delo v nasprotju z lanskoletnim pozivom
Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS. Varuh opozarja, da mora
država v skladu z mednarodnimi pravnimi standardi, zakoni, konvencijami, pogodbami,
zagotavljati vzdrževanje sistema inšpekcije dela tudi preko zadostnega števila inšpektorjev.

Število inšpektorjev mora tako odražati pomembnost zadolžitev inšpektorjev, kot tudi število
delodajalcev ter zaposlenih.
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo je bilo na dan 31. 12. 2011 zaposlenih 88
inšpektorjev, 31. 12. 2016 pa je zaradi učinkov Zakona za uravnoteženje javnih financ zaposlenih
le še 78 inšpektorjev, pri čemer je dve leti ministrstvo na račun manjšega znižanja števila
inšpektorjev od zahtevanega zarezalo v svoj kadrovski načrt (kljub že siceršnji izgubi 17 %
zaposlenih). Na inšpektoratu se je zaradi ZUJF zmanjšalo število zaposlenih za 12 %.
Zaradi nadzora nad velikim številom predpisov, naraščanja števila poslovnih subjektov (v zadnjih
petih letih za 60.000) in perečih težav zaradi neizplačila plač, kršitev delovnega časa, prekarnih
zaposlitev in drugih kršitev, tako inšpektorji za nadzor delovnih razmerjih obravnavajo praktično
le prijave, pa tudi teh ni mogoče obravnavati v celoti.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorat Republike
Slovenije za delo sta Ministrstvo za javno upravo pri pripravi skupnega kadrovskega načrta za
proračunsko obdobje 2017-2018 prvič že 11. 9. 2017 uradno obvestila, da podpirata sklep Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki predlaga
Vladi Republike Slovenije, da v skupnem kadrovskem načrtu 2017-2018, s povišanjem dovoljenih
kvot zaposlitve pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, omogoči
zaposlitev 20 novih inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij do konca leta 2018 in za to zagotovi
ustrezna proračunska sredstva. Vlada Republike Slovenije je kljub pripombam ministrstva za leti
2018 in 2019 določila nespremenjeno število dovoljenih zaposlitev za ministrstvo.
Na podlagi poročanja organov o kadrovskih potrebah ter izvedenem sestanku dne 16. 1. 2018, je
Vlada RS sprejela odločitev o dodelitvi dodatnih kvot (217) dovoljenih zaposlitev v okviru
skupnega kadrovskega načrta za leto 2018.
Pri povečanju števila zaposlenih je vlada upoštevala tudi stanje na Inšpektoratu za delo in predlog
parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z dne 6. 7. 2017. Tako je
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Vlada RS s sklepom 22. 2. 2018
odobrila 9 dodatnih kvot, razdelitev le teh znotraj organov, za katere je odgovorno ministrstvo, pa
je stvar predstojnika. Glede na navedeni sklep Vlade RS so trenutno v teku 4 postopki za zaposlitev
inšpektorjev.
Vir: MDDSZ
Imenovanje članov nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje
Vlada kot člane nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., katere
poslovni delež je v lasti Stanovanjskega sklada RS (SSRS), imenuje naslednje člane: Vesna Dragan,
Leon Behin (oba predstavnika Ministrstva za okolje in prostor), mag. Nataša Kokol Car
(predstavnica Ministrstva za finance), Andreja Gerdej (predstavnica zaposlenih v gospodarski
družbi), Marko Berger (predstavnik uporabnikov storitev gospodarske družbe).
Mandat članov nadzornega sveta začne teči z dnem ustanovitvene seje nadzornega sveta, in traja
štiri leta.
Kandidati so podali življenjepise in izjave iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje za imenovanje v
nadzorni sveta družbe, z Aktom o ustanovitvi SSRS, kot javnega sklada in v skladu z Aktom družbe
Stanovanjsko podjetje.
Vir: MOP

Imenovanje članov v upravni odbor Pedagoškega inštituta
V Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut je vlada kot ustanoviteljica
imenovala dva člana, in sicer Petro Tramte in Aleša Ojstrška.
Vir: MIZŠ
Razrešitev in imenovanje dveh članov Sveta RS za študentska vprašanja
Na podlagi predloga Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je vlada v Svetu RS za študentska
vprašanja razrešila Aleksandra Spremo in Alena Brkiča in namesto njiju za člana imenovala Jaka
Trilarja in Žiga Pirša.
Vir: MIZŠ
Vlada soglaša z imenovanjem dr. Andreje Valič Zver za vršilko dolžnosti direktorja javnega
zavoda Študijski center za narodno spravo
Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (Uradni list RS,
št. 42/08) in Statuta javnega zavoda Študijski center za narodno spravo je Svet Zavoda 21.3.2018
objavil razpis za direktorja javnega zavoda. Rok za prijavo je bil 5.4.2018. Na razpis so prispele
štiri vloge, le ena pa je bila popolna. Svet Zavoda je na 11. seji, dne 13.4.2018, imenoval dr. Andrejo
Valič Zver za direktorico javnega zavoda Študijski center za narodno spravo in sklep predložil v
soglasje ustanovitelju. Mandat traja pet let in prične teči z 29.8.2018.
Zaradi dejstva, da Vlada Republike Slovenije opravlja tekoče posle, ne more podati soglasja k
imenovanju direktorice za polni mandat. Soglasje ustanovitelja, ki je v vsebinskem smislu ključno
pri imenovanju predstojnika, namreč lahko korektno poda le Vlada, ki opravlja polni mandat –
razen v posebnih, izjemnih primerih, ko na primer na drugi strani obstaja nevarnost, da bi pravna
oseba bila brez zastopnika in bi bilo s tem ogroženo njeno poslovanje. To izhaja tudi iz mnenja
Službe Vlade RS za zakonodajo z dne 15. 3. 2018, kjer je navedeno, da je potrebno pojem tekočih
poslov pri kadrovanju razlagati restriktivno in da je dopustno le nujno kadrovanje, potrebno za
zagotavljanje kontinuiranega delovanja organa. V tem primeru kontinuiteta delovanja zavoda ne
bi bila ogrožena, saj bi vršilec dolžnosti zagotavljal ustrezno poslovanje.
Predsednik Sveta Zavoda je 16.5.2018 sporočil, da se strinjajo s predlogom oz. prosijo za soglasje k
imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda. Na to mesto naj se imenuje dosedanja direktorica
dr. Andreja Valič Zver. Njen mandat naj traja za obdobje enega leta in naj se prične z dnem izteka
njenega sedanjega mandata.
Glede na navedeno predlagamo, da Vlada Republike Slovenije kot ustanovitelj, poda soglasje k
imenovanju dr. Andreje Valič Zver za vršilko dolžnosti direktorja za obdobje enega leta.
Vir: MP
Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo rešitev za izvršitev odločbe
Ustavnega sodišča o neustavnosti 12. člena ZPŠOIRSP
Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi strokovne medresorske delovne skupine za pripravo
predlogov možnih rešitev za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I80/16-36, U-I-166/16-28, U-I-173/16-33 z dne 15. 3. 2018.
Ustavno sodišče RS je z odločbo odločilo o neustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim je omejena višina denarnih
odškodnin v sodnih postopkih. S to odločbo Ustavnega sodišča je zakonodajalcu dana možnost, da
v devetmesečnem roku (ki se izteče 13. 1. 2019) sprejme novo zakonsko ureditev, s katero bo

drugače urejena denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega
prebivalstva, ki se upravičencem določi v sodnem postopku.
Naloga strokovne medresorske delovne skupine je preučitev odločbe Ustavnega sodišča in
priprava predlogov možnih rešitev za njeno izvršitev. V medresorsko delovno skupino so poleg
predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve vključeni predvsem strokovnjaki s področja
odškodninskega prava (predstavniki Ministrstva za pravosodje, Službe Vlade RS za zakonodajo,
Državnega odvetništva) in predstavnik Ministrstva za finance, in sicer:
- Nina Gregori, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja,
- Iris Jeglič, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica vodje,
člani:
- Alenka Snoj, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Manica Razpotnik, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Darinka Sfiligoj, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Klavdija Žgajnar, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Maruša Pakiž Arko, Ministrstvo za notranje zadeve,
- mag. Damjan Tušar, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje,
- Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje,
- Jure Kastelic, Ministrstvo za finance,
- mag. Jerica Halilovič, Državno odvetništvo Republike Slovenije,
- dr. Martina Bukovec, Državno odvetništvo Republike Slovenije.
Vir: MNZ
Vlada sprejela letno poročilo SODO za leto 2017
Vlada je na današnji seji sprejela letno poročilo družbe SODO, sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo, d. o. o., za leto 2017 z revizorjevim mnenjem in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z dne 23. 4. 2018.
Bilančni dobiček družbe SODO v letu 2017 je bil v višini 1.793.174 evrov. Vlada je odločila, da se
del – 300.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o
razporeditvi dobička, preostanek v višini 1.493.174 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz
dobička družbe.
Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu
2017.
Vir: MzI
Vlada se je seznanila z letnim poročilom družbe Borzen za leto 2017
Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom družbe Borzen, d. o. o., za leto 2017 in z
obrazloženim mnenjem nadzornega sveta z dne 16. 4. 2018.
Bilančni dobiček Borzena v letu 2017 je bil v višini 1.699.757,26 evra. Vlada je odločila, da se del –
1.000.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od izdaje sklepa o razporeditvi
dobička, preostanek v višini 699.757,26 evra pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.
Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu
2017 ter odločila, da se za izvedbo revizije družbe Borzen v obdobju 2018–2020 imenuje
revizijsko družbo RE-member revizija, d. o. o.
Vir: MzI

Seznanitev vlade z letnim poročilom Kada in prodajo delnic Gorenja
Vlada se je danes kot skupščina Kapitalske družbe (Kad) seznanila z letnim poročilom Kada za
poslovno leto 2017, imenovala je dva člana nadzornega sveta ter se seznanila s prodajo delnic
družbe Gorenje.
Vlada se je kot skupščina seznanila z letnim poročilom Kada za poslovno leto 2017 z mnenjem
revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacijo o
prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2017.
Kad je lani ustvaril 9,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 49,8 milijona evrov finančnih
prihodkov. Po izpolnitvi 50-milijonske obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je ustvaril čisti dobiček v višini 5,9 milijona evrov, celotni
vseobsegajoči donos pa je po 50-milijonskem nakazilu znašal 32,6 milijona evrov. Brez
upoštevanja nakazila v pokojninsko blagajno bi ustvaril dobiček v višini 55,9 milijona evrov in
celotni vseobsegajoči donos v višini 82,6 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic.
Vlada se je seznanila tudi s konsolidiranim letnim poročilom skupine Kad za poslovno leto 2017 z
mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila.
Vlada je kot skupščina odločila, da bilančni dobiček iz leta 2017, ki znaša 83.740.976,49 evra,
ostane v celoti nerazporejen kot preneseni dobiček. Podelila je tudi razrešnico upravi in
nadzornemu svetu Kada za delo v poslovnem letu 2017, za revizorja za poslovno leto 2018 pa je
imenovala revizijsko družbo Deloitte Revizija.
Vlada se je seznanila tudi, da se 29. avgusta 2018 izteče mandat članoma nadzornega sveta
Stanislavu Seničarju in Aleksandru Mervarju, ter ju ponovno imenovala za člana nadzornega sveta
s štiriletnim mandatom. Mandat obeh začne teči 30. avgusta 2018.
Poleg tega se je vlada kot skupščina Kada seznanila s prodajo 3.998.735 delnic družbe Gorenje v
prevzemnem postopku po minimalni ceni 12 evrov na delnico oz. za kupnino v minimalni višini
47.984.820 evrov in ji z vidika določb zakona o Slovenskem državnem holdingu ne nasprotuje.
Vlada je sprejela tudi spremembo drugega odstavka 31. člena statuta Kada, s čimer se predsedniku
in članom uprave Kada s soglasjem nadzornega sveta dovoli imenovanje v članstvo drugih
nadzornih svetov družb.
Vir: MF
Predlog razrešitve in imenovanja namestnika predstavnika Republike Slovenije v
Upravnem odboru in Proračunskem odboru Urada Evropske unije za intelektualno lastnino
Vlada je sprejela Predlog razrešitve in imenovanja namestnika predstavnika Republike Slovenije v
Upravnem odboru in Proračunskem odboru Urada Evropske unije za intelektualno lastnino.
S sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 2. decembra 2010 je bil na mesto namestnika
predstavnika Republike Slovenije v Proračunskem odboru EUIPO imenovan Aleš Oražem, sekretar
na Uradu RS za intelektualno lastnino.
Ker je Alešu Oražmu s 1. septembrom 2017 prenehalo delovno razmerje na Uradu RS za
intelektualno lastnino, ga je potrebno razrešiti z mesta namestnika predstavnika Republike
Slovenije v Upravnem odboru EUIPO in Proračunskem odboru EUIPO.
Vlada Republike Slovenije je na navedeni mesti, in sicer na mesto namestnice predstavnika
Republike Slovenije v Upravnem odboru EUIPO in namestnice predstavnika Republike Slovenije v
Proračunskem odboru EUIPO, imenovala Savino Dernovšek, višjo svetovalko na Uradu RS za
intelektualno lastnino.

Zaradi zagotovitve kontinuiranega delovanja in zastopanja Republike Slovenije v okviru Urada
Evropske unije za intelektualno lastnino, sprejem predlaganega sklepa, sodi v okvir opravljanja
tekočih poslov vlade.
Vir: MGRT

