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3. redna seja Vlade RS
Vlada sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Vlada je danes sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero želi, da se prehod
na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, s strani CSD po uradni dolžnosti, opravi
kvalitetno, z manj problemi, zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih
pravicah iz javnih sredstev. S predlaganimi spremembami ureditve se umika masovni informativni
izračun podaljševanja letnih pravic in nadomešča z mesečnim podaljševanjem letnih pravic.
Še vedno velja, da od decembra letošnjega leta dalje, strankam za podaljševanje letnih pravic (otroški
dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malice, kosilo) ne bo potrebno oddati vloge. Vlogo za
priznanje pravice je treba oddati le ko oseba PRVIČ uveljavlja pravico. To pomeni, da bo stranka, ki ji bo
na primer pravica do otroškega dodatka potekla decembra, januarja avtomatično (ne da bi oddala
vlogo), dobila odločbo o podaljšanju pravice. Tisti, ki mu bo pravica potekla januarja, bo za podaljšanja
ne da bi oddal vlogo prejel odločbo v februarju, in tako naprej celo leto.
Dokler postopki za priznanje pravic ne bodo avtomatizirani, se bo o podaljšanju pravic še nadalje
odločalo z odločbo. Šele, ko bodo postopki avtomatizirani, bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo
informativnih izračunov.
S predlaganimi spremembami zakona še vedno sledimo dvema ključnima ciljema reorganizacije, to je
- razbremenitev strank, kar je doseženo s tem, da stranki ni treba vlagati vlog za podaljšanje letnih
pravic, ker bo CSD o njih odločal po uradni dolžnosti.
- razbremenitev CSD, svoje delo opravljajo enako kot sedaj (kot pritožbeni organ delujejo le, ko pritožbi
ugodijo), vloge za podaljšanje letnih pravic bo pripravil informacijski sistem, prav tako, se mesečno
nadgrajujejo postopki odločanja, ki uvajajo vedno večjo stopnjo avtomatizacije.
Šele določen čas uporabe in postopne avtomatizacije postopkov bo pokazal stopnjo avtomatizacije, ki jo
je mogoče doseči. Zaradi prevelikega tveganja, občutljivosti problematike in velikega števila ljudi, ki bi jih
lahko morebitne težave pri izplačilih pravic doletele, je vlada sprejela odločitev, da se popolno
avtomatizacijo uvaja postopno.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela noveli zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske
direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta.
Predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost v slovenski pravni red prenaša določbe evropske
direktive 2016/1065 o spremembi direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov ter del določb

direktive 2017/2455, ki spreminja direktivo 2006/112/ES in direktivo 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi
obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na
daljavo.
Predlog novele uvaja poenostavitve obveznosti plačevanja DDV ter izdajanja računov pri opravljanju
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo
končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Predlog novele zakona v delu, ki se nanaša na
obravnavo kuponov, vsebuje določbe, s katerimi se zagotavlja enotna DDV obravnava vseh vrst kuponov
v vseh državah članicah, vključno s tem, kdaj je treba zanje plačati DDV, poleg tega pa kupone ločuje od
inovativnih plačilnih sistemov in s tem zagotavlja nevtralnost obdavčenja transakcij, ki vključujejo
kupone, po vsej EU. Poleg tega se do 30. junija 2022 podaljšuje veljavnost sektorskega mehanizma
obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, ukinjajo pa se tudi
nekatere obveznosti zavezancev do davčnega organa.
Določbe obeh direktiv moramo v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do 31. decembra 2018,
uporabljati pa se morajo začeti 1. januarja 2019.
Predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v slovenski pravni red prenaša evropsko
direktivo 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na
delovanje notranjega trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede
nadzorovanih tujih družb. Omenjena instituta je potrebno v slovenski pravni red prenesti najpozneje do
31. decembra 2018.
Vir: MF

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z omejitvami iz PRP 2014-2020
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Spremenjena uredba podaljšuje rok, do katerega morajo upravičenci, vključeni v ukrep kmetijskookoljska-podnebna plačila (ukrep KOKOP) in v ukrep ekološko kmetovanje, opraviti program obveznega
usposabljanja za leto 2018. Novi datum je 15. marec 2019. Prav tako spremenjena uredba podaljšuje
rok, do katerega mora Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) prevzeti podatke o
opravljenem rednem usposabljanju. Podaljšanje roka za izvedbo usposabljanj bo omogočilo, da bodo
upravičenci pravočasno izpolnili to obveznost, ki je pogoj za prejem plačila za izvajanje obeh ukrepov.
Pri operaciji Ohranjanje mejic ukrepa KOKOP se s spremembo uredbe prepoveduje obrezovanje na
način, ki mejico poškoduje. Izvajanje neustreznih praks vzdrževanja mejice ima negativen vpliv na habitat
mejice in vrste, ki so tam prisotne, s čimer se ne izpolnjuje namena te operacije, to je ohranjanje mejic.
Da bi se zagotovila sorazmernost sistema kršitev in sankcij, uredba spreminja obravnavo kršitev zahtev
navzkrižne skladnosti. Pri določitvi sankcije se bo ustrezneje upoštevala teža kršitve.
Zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, uredba spreminja in dopolnjuje šifrant
iz priloge 6, ki določa seznam kmetijskih rastlin, za katere se lahko uveljavljajo plačila za ukrepe razvoja
podeželja. Spremembe in dopolnitve priloge 16 pa so povezane z obravnavo kršitev v zvezi z
obrezovanjem mejice in zadevnimi sankcijami ter nekaterimi drugimi kršitvami.
Vir: MKGP

Vlada dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto
2018
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zaradi spremenjenih pogojev finančnega poslovanja v letu
2018 glede na tiste, ki so bili upoštevani pri pripravi Finančnega načrta za leto 2018 pripravil Rebalans
finančnega načrta za leto 2018. Finančni načrt ZZZS za leto 2018 je temeljil na Jesenski napovedi
gospodarskih gibanj 2017 Urada za makroekonomske analize in razvoj, Rebalans finančnega načrta ZZZS
za leto 2018 pa temelji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2018.
Pomembne razlike so v kazalnikih, ki najbolj vplivajo na načrtovanje prihodkov od prispevkov, to je rast
prispevne osnove, rast števila zaposlenih ter rast bruto plače na zaposlenega.
ZZZS z Rebalansom finančnega načrta za leto 2018 načrtuje prihodke in odhodke v višini 2.882.000.000
eurov, kar je za 35.000.000 eurov več od prihodkov in odhodkov v Finančnem načrtu za leto 2018.
Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 predvideva uravnoteženo poslovanje ZZZS v letu 2018 v
skladu z določbami Zakona o fiskalnem pravilu in brez zadolževanja ob koncu leta.
Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 predvideva prihodke v višini 2.882.000.000 eurov, kar je za
35.000.000 eurov več v primerjavi s prvotno načrtovanimi (to je 1,23 % rast), predvsem zaradi rasti
prihodkov iz naslova prispevkov. Glede na realizacijo leta 2017 se prihodki večajo za 198.530.773 eurov
(to je 7,40 % rast). Na prihodkovni strani so upoštevana sredstva, ki jih v letu 2018 ZZZS zagotavlja
proračun Republike Slovenije, in sicer:
- 40 milijonov eurov na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 40/17) za pokrivanje izdatkov za plače in nadomestil pripravnikom,
sekundarijem in specializantom, in
- 18 milijonov eurov za tekočo porabo, in sicer za izvedbo Posebnega vladnega projekta za
skrajševanje čakalnih dob ter povečanja kakovosti zdravstvene obravnave ter za nadaljevanje
izvajanja enkratnih dodatnih programov za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob iz leta 2017
tudi v letu 2018.
Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 predvideva odhodke v višini 2.882.000.000 eurov, kar je za
35.000.000 eurov več v primerjavi s prvotno načrtovanimi (to je 1,22 % rast). Glede na realizacijo leta
2017 pa se odhodki večajo za 199.545.092 eurov (to je 7,44 % rast). Predvideni odhodki so skladni z
najvišjim obsegom izdatkov za zdravstveno blagajno po denarnem toku, ki so določeni 6. členu Odloka
okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17,
65/17 in 57/18). Z Rebalansom finančnega načrta ZZZS za leto 2018 bodo povišani prihodki usmerjeni
predvsem v povečanje odhodkov za zdravstvene storitve, kjer se odhodki v primerjavi s prvotno
planiranimi povečujejo za 36.013.660 eurov oziroma za 1,81 %. V Rebalansu finančnega načrta ZZZS za
leto 2018 je predvideno povečanje sredstev v višini 7 milijonov eurov za osnovno zdravstveno dejavnost
ter 28 milijonov eurov za specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, pri čemer bo dokončna
razporeditev sredstev določena v postopku partnerskih dogovarjanj. ZZZS se bo zavzemal, da se
povečana sredstva usmerijo v povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev, skrajšanje čakalnih dob in
izboljšanje oskrbe zavarovanih oseb.
Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 je obravnavala in sprejela Skupščina ZZZS na 4. seji 17. 9.
2018.
Vir: MZ

Vlada sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
Vlada je na današnji redni sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem (ZZVZZ-N), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank
in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat).

Predlog zakona predlaga dve spremembi. Prva se nanaša na skrajšanje obdobja izplačevanja denarnega
nadomestila iz sredstev delodajalca zaradi začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca od 16. dne
zadržanosti od dela (veljavna ureditev določa 31. dne zadržanosti od dela). Kot drugo pa predlagajo
ureditev, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imel pravico od delodajalca zahtevati
povzročeno škodo le takrat, ko je bila bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker
je delodajalec namenoma ali iz hude malomarnosti opustil izvajanje ukrepov za varnost ali zdravje pri
delu, ustrezne higiensko-sanitarne ukrepe ali druge ukrepe, predpisane ali odrejene za varnost ljudi.
Nadalje predlog zakona še dodatno omeji odgovornost delodajalca, ko predlaga omejitev višine
povrnitve povzročene škode v primeru hude malomarnosti na 20-kratnik najnižje pokojninske osnove.
Vlada ne podpira predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev
(prvopodpisani Jožef Horvat), saj predlog zakona nasprotuje pravilom odškodninske odgovornosti
delodajalcev, pravilom varstva in zdravja pri delu ter obveznostim delodajalca, ki izhajajo iz delovnega
razmerja.
Vir: MZ

Seznanitev z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017 in
Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega
razvojnega sklada (ERS), za leto 2017
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto
2017 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11.
Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2017.
Sodišče letos objavlja letni poročili sredi razprave o naslednjem finančnem okviru Evropske unije (EU), ki
bo zajel leta od 2021 do 2027 ter pogajanj o Brexitu. V letnem poročilu za leto 2017 se ugotovitve v
glavnem nanašajo na porabo EU v okviru zdajšnjega večletnega finančnega okvira (2014–2020),
določene ugotovitve pa so povezane tudi s pravilnostjo zaključevanja programov prejšnjega finančnega
okvira (2007–2013).
Podobno kot lani je Sodišče tudi tokrat izreklo pozitivno mnenje glede računovodskih izkazov ter
prihodkov evropskega proračuna za leto 2017, glede porabe sredstev (odhodkov) evropskega proračuna
pa je tudi letos izreklo mnenje s pridržki glede pravilnosti transakcij v letu 2017.

Vlada potrdila Poročilo o težavah pri odkrivanju aktivnosti, ki ogrožajo ustavno ureditev RS
Vlada je na današnji seji potrdila Poročilo o težavah pri odkrivanju aktivnosti, ki ogrožajo ustavno
ureditev Republike Slovenije, in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru, Komisiji za nadzor
obveščevalnih in varnostnih služb.
Pri natančnem pregledu trenutnih pravno-formalnih, strateških in institucionalnih okvirov ter
identificiranih drugih ovir pri zagotavljanju učinkovitega varstva ustavne ureditve v Republiki Sloveniji je
bilo ugotovljeno, da bi bilo treba za učinkovitejše delovanje ključnih deležnikov slovenskega varnostnega
sistema poskrbeti za ustreznejše strateško-usmerjevalne dokumente in pravne podlage za ureditve tega
področja.
Tako bo ustanovljena delovna skupina, ki bo bistveno pripomogla k oblikovanju ustreznih rešitev tako za
odprta vprašanja kot tudi za prenovo Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, kar je bila tudi zaveza
izpostavljena v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje
2018–2022. V okviru tega bo opravljena analiza tudi preostalega pravno-formalnega okvira, ki določa
delovanje vseh deležnikov nacionalnovarnostnega sistema, analiza prednosti in pomanjkljivosti vseh
deležnikov, predlagane bodo ustrezne sistemske rešitve oziroma možnosti razvoja v okviru že obstoječih
ali novih struktur, razdelane bodo vse možnosti nadzora, nato pa bo opravljena tudi širša razprava o
najbolj optimalni in učinkoviti rešitvi.

Vir: MNZ

Značilnosti zbirateljskega kovanca ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
Vlada je izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini.
Vlada je predhodno z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci
že določila, da se v letu 2019 izdajo zbirateljski kovanci ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični
domovini. Z danes sprejeto uredbo je vlada določila značilnosti teh zbirateljskih kovancev in obseg
izdaje.
Ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini bo Slovenija izdala zlatnike z nominalno
vrednostjo 100 evrov v količini 500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 50.000 evrov, srebrnike z
nominalno vrednostjo 30 evrov v količini 1.500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 45.000 evrov ter
zbirateljske dvokovinske kovance z nominalno vrednostjo 3 evre v količini 59.750 kovancev in skupni
nominalni vrednosti 179.250 evrov.
Vsi omenjeni zbirateljski kovanci bodo imeli na sprednji strani v zgornjem desnem delu izpisano
nominalno vrednost kovanca, v spodnjem desnem delu napis SLOVENIJA in letnico 2019. Na hrbtni strani
bo v zgornjih dveh tretjinah kovanca preplet citata Jožefa Klekla Deca ste lüblene slovenske matere, s
figuralno upodobitvijo štorklje v letu od desne proti levi. V spodnjem desnem delu kovanca bo napis
Priključitev Prekmurja k matični domovini, pod napisom pa letnica 1919.
Vir: MF

Videz spominskega kovanca ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani
Vlada je s sklepom določila videz spominskega kovanca ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v
Ljubljani. Ministrstvo za finance bo v zvezi z motivom na tem spominskem kovancu izvedlo postopke za
pridobitev soglasja Sveta EU.
Vlada je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci določila, da
se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci ob dveh dogodkih, in sicer 100. obletnici ustanovitve Univerze
v Ljubljani (spominski kovanec za 2 €) in ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
(zbirateljski kovanec).
Danes je vlada z odložilnim pogojem sprejela sklep o videzu spominskega kovanca, posvečenega 100.
obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani. Ta bi v jedru na levi polovici imel logotip Univerze v Ljubljani.
Namesto stavbe Univerze v Ljubljani bo nad kocko napis 100 let univerze v Ljubljani. V spodnjem
desnem delu jedra bo ob robu napis Slovenija 2019. Na kolobarju kovanca bo razvrščenih 12 zvezd
evropske zastave, na obodu kovanca pa bosta napis Slovenija in vtisnjena pika. Obseg izdaje
spominskega kovanca ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani bo predvidoma en milijon
kovancev.
Ministrstvo za finance bo v zvezi z motivom na spominskem kovancu ob 100. obletnici ustanovitve
Univerze v Ljubljani izvedlo postopke za pridobitev soglasja Sveta EU. Vlada je s sklepom določila videz
spominskega kovanca ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani z odložnim pogojem, kar
pomeni, da njena odločitev začne veljati po pridobitvi soglasja Sveta EU o motivu na spominskem
kovancu. Videz spominskega kovanca bo nato Evropska komisija objavila v Uradnem listu EU.
Vir: MF

Vlada o kreditu EIB za investicije v obnovljive vire energije
Vlada ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke (EIB) podjetju Resalta v višini do 12,5
milijona evrov.
Slovenija je maja 2004 hkrati s članstvom v Evropski uniji postala tudi članica Evropske investicijske
banke. Dejavnost banke je opredeljena v njenem Statutu, ki določa, da se o prošnjah za kredit pridobi
mnenje države članice, na ozemlju katere bo projekt izveden in Evropske komisije.
EIB je Ministrstvo za finance julija 2018 obvestila, da je podjetje Resalta zaprosilo za kredit v višini do
12,5 milijona evrov in ministrstvo pozvala, da izda mnenje o tem kreditu.
Resalta je neodvisno podjetje na področju energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije na
območju Jugovzhodne Evrope. Razvijajo, financirajo in izvajajo projekte na področju obnovljivih virov
energije ter energetsko učinkovitih rešitev. Poleg same izvedbe projektov lahko tudi delno ali v celoti
zagotavljajo financiranje ter kasnejše upravljanje in vzdrževanje vse nameščene opreme ter prevzemajo
vsa povezana tehnična tveganja in odgovornost za doseganje prihrankov pri energiji.
Kredit bo namenjen financiranju investicij v obnovljive vire energije v Sloveniji in širši jugovzhodni
evropski regiji, in sicer predvsem na področju inženiringa, razvoja in svetovanja. Operacija sodi pod
okrilje finančnega mehanizma za rast (EGFF – European Growth Finance Facility) in bo upravičena do
ugodnosti iz naslova Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI – European Fund for Stategic
Investments). Jamstvo za kredit EIB bo dano s strani 100 % lastnika podjetja Resalta, podjetja GGE
Netherlands B.V. Konkretni projekti, ki bodo financirani s kreditom, v tej fazi še niso identificirani.
Vir: MF

Stališče do predloga Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na
okolje
Vlada je sprejela stališče Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (Direktiva). Slovenija
podpira predlog Direktive kot pomemben instrument za zmanjšanje količine odpadkov iz plastike v
okolju, zlasti v morskem in drugem vodnem okolju. V širšem okviru prehoda na krožno gospodarstvo bo
predlog direktive pripomogel k inovativnim rešitvam za nove poslovne modele ter alternativne
proizvode za enkratno in večkratno uporabo.
Minister Leben je v obrazložitvi stališča poudaril, da Slovenija podpira 90% cilj za ločeno zbiranje
plastenk do leta 2025 in določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca z namenom spodbuditi skrb za
celoten življenjski krog izdelkov na stroškovno učinkovit način. Hkrati je minister Leben opozoril, da bo
Slovenija v primeru prodaje lahkih nosilnih plastičnih vrečk zavzela bolj ambiciozno držo od EP in ES ter
strmela k temu, da se v letu 2019 ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk.
Slovenija tako v splošnem podpira predlagane ukrepe, s katerimi se uveljavlja hierarhija ravnanja z
odpadki, pri čemer meni, da je treba jasneje definirati pojem plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.
Slovenija se bo zavzemala za različno obravnavanje izdelkov iz premaznih papirjev in laminiranih
kartonov ter izdelkov iz plastike, in sicer z vidika možnosti njihovega recikliranja oziroma vpliva na
okolje.
Vir: MOP

Stališče do predloga Uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode
Vlada je sprejela stališče do predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za
ponovno uporabo vode, s katerimi se zagotavlja enotna merila ter enoten pristop pri obravnavi ponovne

uporabe očiščene komunalne odpadne vode. Vlada predlog Uredbe pozdravlja, vendar pa hkrati meni,
da mora iz predloga jasno izhajati, da gre pri ponovni uporabi odpadne vode za prostovoljno odločitev
posamezne države članice. Vlada meni, naj se zahteve izvajajo samo v tistih državah članicah, kjer se
tovrstna ponovna uporaba odpadne vode, na podlagi odločitve posamezne države članice, izvaja tudi v
praksi.
Predlog uredbe določa minimalne zahteve za ponovno uporabo očiščene komunalne odpadne vode oz.
t.i. predelane vode. Cilj predloga uredbe je poenotenje zahtev v zvezi z uporabo predelane vode za
namakanje v kmetijstvu na ravni EU, zlasti z vidika prostega pretoka blaga oz. živilskih proizvodov, pri
proizvodnji katerih se uporablja tudi očiščena komunalna odpadna voda. V tem okviru je glavni cilj
varovanje zdravja ljudi in živali pred škodljivimi učinki, do katerih bi lahko prišlo zaradi uporabe
predelane vode za namakanje.
Vir: MOP

Prispevki Republike Slovenije mednarodnim organizacijam s področja humanitarne pomoči in razvojnega
sodelovanja
Vlada je sprejela sklep glede prispevka Uradu visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR) za
humanitarno pomoč beguncem na zahodnobalkanski poti, za prispevek na področju delovanja spolnih in
reproduktivnih pravic ter prispevek za program dela 2019/2020 Odbora za razvojno pomoč Organizacije
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC).
Republika Slovenija kot odgovorna članica mednarodne skupnosti izpolnjuje svoje mednarodne zaveze in
je dejavno vključena v svetovne razvojne procese že od leta 2004, ko je graduirala v skupino razvitih
držav pri Svetovni banki in vstopila v EU
Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga, da se pravice porabe, ki so zagotovljene v finančnem načrtu
Ministrstva za zunanje zadeve leto 2018, nameni za nujni humanitarni prispevek Republike Slovenije za
begunce na zahodnobalkanski poti Uradu visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR), prispevek
Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA), prispevek Agenciji OZN za ženske (UN WOMEN) ter
prispevek Odboru za razvojno pomoč OECD (OECD DAC). Predlog je skladen s potrebami na terenu ter s
prednostnimi področji Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Slovenija redno plačuje prispevek za program dela Odbora za razvojno pomoč Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). S tem pomaga uresničevati program dela, ki ga kot
članica sooblikuje. S prispevkom bo podprla izvajanje programa dela za obdobje 2019-2020, zlasti v
delih, ki sovpadajo s prednostnimi področji, izpostavljenimi v Resoluciji o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči.
Slovenija je v letu 2018 doslej izvedla pet humanitarnih prispevkov preko mednarodnih organizacij za
največje humanitarne krize v Palestini, Siriji, Jemnu, Iraku in v Južnem Sudanu v skupni vrednosti 195.000
EUR.
Vir: MZZ

Sklepa Sveta o podpisu ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu
Evropske unije in njenih držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o
pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.

Prenovljena evropska sosedska politika (ESP), sprejeta novembra 2015, določa nov okvir za opredelitev
dvostranskih odnosov s partnerskimi državami. V primeru Tunizije je ta novi pristop izražen v dokumentu
"Utrditev prednostnega partnerstva med EU in Tunizijo: strateške prednostne naloge za obdobje 2018–
2020", ki predstavljajo referenčno točko za omejeno število ciljnih političnih prednostnih nalog za
obdobje 2018–2020.
Septembra 2016 predstavljeno Skupno sporočilo (Joint Communication) EP in Svetu EU o Tuniziji
izpostavlja poseben in privilegiran odnos EU-Tunizija in predlaga krepitev podpore tunizijskemu
tranzicijskemu procesu, ki ostaja strateška prednostna naloga EU. Ob tem je šlo predvsem za začetek
procesa identifikacije prioritet sodelovanja in usklajene okrepljene podpore EU in DČ – na področjih
spodbujanja dobrega upravljanja in reforme javne uprave, krepitvi vloge civilne družbe, odpravljanje
družbenih razlik, ustvarjanja delovnih mest in spodbujanja trajnostnega družbeno-gospodarskega
razvoja in podpore pri soočanju z varnostnimi izzivi.
Maja 2018 je v Bruslju potekalo 14. srečanje Pridružitvenega sveta EU-Tunizija, kjer je bila ponovno
izpostavljena zaveza EU, da Tunizija za EU ostaja privilegiran partner in lahko računa na polno podporo
EU v težavnem obdobju demokratične tranzicije in socialno-ekonomske preobrazbe.
Republika Slovenija predlog sklepa podpira.
Vir: MZZ

Vlada sprejela sklep o sodelovanju Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe
Vlada je sprejela sklep o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe Cyber
Coalition 2018 (CC18), ki bo potekala od 26. do 30. novembra.
Namen vaje je izboljšati sodelovanje in okrepiti sposobnost Nata in zaveznic pri zaščiti in obrambi
kibernetskega prostora ter izvajanju vojaških operacij v kibernetskem prostoru zavezništva. Sodelovanje
vključuje vadbo Natovih in nacionalnih postopkov, vključujoč dobre prakse na področju izmenjave
podatkov, zavedanje o stanju v kibernetskem prostoru ter svetovanje in sprejemanje vojaških in
nacionalnih odločitev skladno s pravili in pristojnostmi.
Poleg državnih organov bo v vajo vključen tudi nacionalni odzivni center za omrežne incidente SI-CERT
pri javnem zavodu ARNES. V Republiki Sloveniji bodo aktivnosti vaje sledile aktivnostim, načrtovanim v
Natu. Sodelovanje na vaji je predvideno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018.
Vir: MO

Vlada je dr. Andreja Bertonclja imenovala za Guvernerja Slovenije v Svetu guvernerjev EIB
Vlada je na današnji seji s funkcije guvernerja Republike Slovenije v svetu guvernerjev Evropske
investicijske banke (EIB) razrešila mag. Matejo Vraničar Erman, nekdanjo ministrico za finance, in na to
funkcijo imenovala dr. Andreja Bertonclja, ministra za finance.
Slovenija je maja 2004 hkrati s članstvom v Evropski uniji postala tudi članica EIB. Slovenija ima kot
članica in delničarka EIB člana v Svetu guvernerjev. Svet guvernerjev sprejema splošne usmeritve o
politikah banke, kot so kreditna politika, odločitve o kapitalu banke, zunanji mandati in podobno.
Svet guvernerjev sestavljajo ministri, ki jih imenujejo države članice. Zaradi imenovanja dr. Andreja
Bertonclja za novega ministra za finance je vlada s funkcije guvernerja v EIB razrešila mag. Matejo
Vraničar Erman, nekdanjo ministrico za finance, in namesto nje imenovala dr. Andreja Bertonclja.
Vir: MF

Vlada spremenila sestavo Projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin
Vlada je na današnji seji zaradi sprememb v kadrovski sestavi nekaterih ministrstev sprejela spremembe
sklepa o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Projektnega sveta za koordinacijo in
usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter o imenovanju vodje,
namestnika in članov Projektne skupine za izvedbo projekta.
Vlada za predsednico Projektnega sveta imenovala mag. Matejo Vraničar Erman, državno sekretarko na
finančnem ministrstvu, podpredsednica sveta ostaja dr. Andreja Cirman.
Po današnjih spremembah je članstvo v svetu sledeča:
Na predlog strokovne javnosti
1. dr. Andreja Cirman, EF, FIABCI
2. dr. Rajko Pirnat, PF
3. Leon Kobetič, FIABCI
4. Jože Murko, FIABCI
5. dr. Jernej Podlipnik, FIABCI
6. Tomaž Banovec, FIABCI
Na predlog ministrstev in vladnih služb
7. mag. Mateja Vraničar Erman, MF (namestnica: mag. Irena Popovič)
7.a. Jože Novak, MF
8. Jana Ahčin, FURS (namestnik: Peter Grum)
9. Uroš Korošec, MJU (namestnik: dr. Franci Žohar)
10. Aleš Prijon, MOP (namestnik: Luka Ivanič in Barbara Radovan)
11. dr. Karmen Vezjak Progar, SVZ (namestnica: Nina Božičnik)
12. Anton Kupic, GURS (namestnik: Tomaž Petek)
12.a Nina Mauhler, MzI (namestnica: mag. Darja Kocjan)
Na predlog združenj občin
13. Mirko Tavčar, ZMOS (namestnica Amra Kadrič)
14. Robert Smrdelj (namestnica: Jasna Gabrič)
15. Jasmina Vidmar, SOS (namestnik: Staško Vešligaj)
Vir: MF

Sprememba sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije za
sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst
Vlada je sprejela sklep, da se razreši dosedanje člane stalne delegacije Republike Slovenije za
sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin in imenuje nove člane.
Republika Slovenija je 1. decembra 2011 postala članica Mednarodne projektne skupine za spominjanje,
raziskovanje in poučevanje o holokavstu, ki je na plenarnem zasedanju v Liègu decembra 2012 sprejel
odločitev o spremembi imena v Mednarodno zvezo za spomin na holokavst (International Holocaust
Remembrance Alliance – v nadaljevanju IHRA). Države članice za sodelovanje v IHRA imenujejo člane
stalne delegacije in obveščajo o spremembah članov.
V skladu s predlogi članov, zamenjavami na Ministrstvu za zunanje zadeve ter s predlogom Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, ki se nanaša na razrešitev in imenovanje novega člana stalne delegacije
Republike Slovenije za sodelovanje v IHRA, se predlaga sprememba o imenovanju stalne delegacije
Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst.

Razreši se naslednje člane:

- mag. Božena Forštnarič Boroje, Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja stalne delegacije;
- dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, član stalne delegacije;
- dr. Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, članica stalne delegacije;
- Roman Maurice Gruden, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član stalne delegacije;
- Beata Lazar, Galerija-Muzej Lendava, članica stalne delegacije.
Na podlagi podanega predloga spremembe o imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije za
sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst bo sestava stalne delegacije Republike Slovenije
za sodelovanje v IHRA kot sledi:
- dr. Marko Rakovec, pooblaščeni minister, Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja stalne
- delegacije;
- veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, Ministrstvo za zunanje zadeve, namestnica vodje stalne
- delegacije;
- Nada Zoran, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, članica stalne delegacije;
- Mija Javornik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica stalne delegacije;
- Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo, član stalne delegacije;
- prof. dr. Božo Repe, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, član stalne delegacije;
- Boris Hajdinjak, Center judovske kulture, Sinagoga Maribor, član stalne delegacije;
- Marjetka Bedrač,Center judovske kulture, Sinagoga Maribor, članica stalne delegacije;
- dr. Irena Šumi, vodja Inštituta za multikulturne in judovske študije, Alma Mater Europaea Evropski center Maribor, članica stalne delegacije;
- dr. Monika Kokalj Kočevar, Muzej novejše zgodovine Slovenije, članica stalne delegacije;
- dr. Vera Klopčič, Inštitut za novejšo zgodovino, članica stalne delegacije;
- dr. Renato Podbersič, Študijski center za narodno spravo, član stalne delegacije;
- dr. Alenka Janko Spreizer, Univerza na Primorskem, članica stalne delegacije;
- Matjaž Špat, Zveza združenj borcev - Koordinacija taborišnih odborov Ravensbrück, Auschwitz,
član stalne delegacije;
- Robert Waltl, direktor Judovskega kulturnega centra Ljubljana, član stalne delegacije.
Člani stalne delegacije so organizirani v skladu z delovnimi skupinami, ki delujejo v okviru IHRA. Ob
upoštevanju predlaganih sprememb bo sestava stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v
IHRA po delovnih skupinah kot sledi:
- Delovna skupina za komunikacije: veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, vodja članov skupine,
Marjetka Bedrač, namestnica vodje članov skupine, Robert Waltl, član skupine.
- Akademska delovna skupina: dr. Irena Šumi, vodja članov skupine, dr. Vera Klopčič,
namestnica vodje članov skupine, prof. dr. Božo Repe, član skupine, dr. Alenka Janko Spreizer, članica
skupine, dr. Renato Podbersič, član skupine.
- Delovna skupina za izobraževanje: Mija Javornik, vodja članov skupine, Vojko Kunaver,
namestnik vodje članov skupine, Matjaž Špat, član skupine.
- Muzejska delovna skupina: Nada Zoran, vodja članov skupine, dr. Monika Kokalj Kočevar,
namestnica vodje članov skupine."
MZZ je pri predlogu sestave stalne slovenske delegacije pri IHRA upošteval kadrovske spremembe v
okviru MZZ in MIZŠ ter predloge sprememb s strani članov delegacije iz civilne družbe.
Vir: MZZ

Vlada sprejela sklep o imenovanju članov in namestnikov v Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno
cenilstvo in sodno tolmačenje

Nov Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: ZSICT), ki je začel
veljati 5. julija 2018, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2019 (razen določb 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12. in 13. člena, ki se uporabljajo z dnem njegove uveljavitve in se nanašajo prav na Strokovni svet), je v
II. poglavju predvidel ustanovitev Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno
tolmačenje. Člane Strokovnega sveta skladno s tretjim odstavkom 5. člena ZSICT na predlog ministra za
pravosodje imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje šestih let.
Strokovni svet je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega
cenilstva in sodnega tolmačenja. Ima petnajst članov, ki so sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači,
vsak član pa ima po enega namestnika, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Člane v Strokovni svet predlagajo strokovna združenja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih
tolmačev. Če za določeno strokovno področje oziroma podpodročje ali jezik sodni izvedenci, sodni
cenilci oziroma sodni tolmači niso povezani v strokovno združenje, člane v Strokovni svet predlagajo
drugi organi ali strokovne institucije oziroma ministrstva, ki so pristojna za posamezno področje. Če je za
določeno strokovno področje ali jezik predlaganih več članov in s predlagatelji ni mogoče doseči
sporazuma, ima prednost predlagani član, ki ga je predlagalo društvo, ki ima pridobljen status društva, ki
deluje v javnem interesu, v primeru večjega števila takšnih predlogov pa član z najdaljšim obdobjem
nepretrganega obstoja statusa sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača. Na tako podane
predloge je minister vezan.
Vir: SVZ

Tilen Božič imenovan za državnega sekretarja na MDDSZ
Vlada je na današnji seji imenovala Tilna Božiča za državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Tilen Božič je na položaj državnega sekretarja imenovan s 5. 10.
2018.
Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil
različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka,
računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval teme s tega področja.
Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta
2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje tudi direktor
manjšega računovodskega podjetja. Od 1. avgusta 2014 do 23. septembra 2016 je bil poslanec DZ.
Zadnji dve leti pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance. Govori angleško in italijansko.
Vir: MDDSZ

Spremembe v medresorski koordinacijski skupini za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča
Vlada razreši naslednje člane medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe
arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017, ki je
bila imenovana na 145. redni seji dne 27. 7. 2017:
dr. Erik Kopač, državni sekretar, Vlada Republike Slovenije (vodja koordinacijske skupine);
mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, Vlada Republike Slovenije;
Anžej Frangeš, svetovalec predsednika Vlade Republike Slovenije;
Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve;
Ksenija Mihovar Globokar, direktorica, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo;
mag. Nataša Šebenik, pooblaščena ministrica, vodja Projektne enote za arbitražni
sporazum in mejo s Hrvaško, Ministrstvo za zunanje zadeve RS;
Vlada imenuje naslednje člane medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe
arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017:

-

dr. Damir Črnčec, državni sekretar, Vlada Republike Slovenije (vodja koordinacijske
skupine);
Stojan Tramte, generalni sekretar, Vlada Republike Slovenije;
Roman Kirn, veleposlanik, svetovalec predsednika Vlade Republike Slovenije;
mag. Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve;

Medresorska koordinacijska skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017, po sprejetju tega sklepa deluje v
naslednji sestavi:
dr. Damir Črnčec, državni sekretar, Vlada Republike Slovenije (vodja koordinacijske
skupine);
Stojan Tramte, generalni sekretar, Vlada Republike Slovenije;
Roman Kirn, veleposlanik, svetovalec predsednika Vlade Republike Slovenije;
mag. Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve;
mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje;
Marko Vrevc, vodja Projektne enote za meje, Ministrstvo za zunanje zadeve RS.
Vir: MZZ

Mag. Tatjana Bobnar imenovana za v. d. generalne direktorice policije
Vlada je z današnjim dnem s položaja generalnega direktorja policije razrešila Simona Veličkega in za
vršilko dolžnosti generalne direktorice policije imenovala mag. Tatjano Bobnar.
Mag. Tatjana Bobnar, rojena leta 1969, je v policiji zaposlena od leta 1993.
Po študiju se je zaposlila na takratni Upravi za notranje zadeve v Ljubljani, in sicer v uradu kriminalistične
policije kot kriminalistka na področju splošne kriminalitete. Bila je vodja skupine za mladoletniško
kriminaliteto. Po dolgoletnem delu v kriminalistični službi je na Policijski upravi Ljubljana postala vodja
službe za operativno podporo, nato pa pomočnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Na tem
delovnem mestu je spoznala razsežnosti delovanja vseh policijskih enot na območju največje policijske
uprave v državi.
Leta 2007 je postala pomočnica direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi,
kjer so bile njene glavne naloge oziroma področje dela reševanje sistemsko pravnih zadev, sodelovanje
pri nastajanju pravnih aktov s področja dela kriminalistične policije, kazenska zakonika, zakona o
kazenskem postopku, zakona o prekrških, sodelovanje policije z državnim tožilstvom.
Z odliko je magistrirala s področja kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, s svojimi referati pa
sodelovala na številnih usposabljanjih, posvetih, seminarjih, mednarodnih konferencah, je soavtorica
komentarja zakona o nalogah in pooblastilih policije in soavtorica številnih priročnikov s področja dela
policije. Je tudi vodja supervizorka več delovnih skupin, med drugim s področja policijskega dela v
skupnosti, upravljanja konfliktov in mediacije, psihološke pomoči in podpore v policiji, odbora za etiko in
integriteto v policiji. Je predsednica programskega sveta Policijske akademije, podpredsednica
programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, predavateljica na Višji policijski
šoli in nosilka predmeta Kazensko pravo ter podpredsednica Sveta za policijsko pravo in pooblastila.
Februarja 2009 je bila imenovana za namestnico generalnega direktorja policije.
Vir: MNZ

