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4. redna seja Vlade RS
Vlada potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019
Vlada je na današnji seji potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 – ob
predpostavki nespremenjenih politik. Osnutek proračunskega načrta za Slovenijo opredeljuje
finančni okvir za celotne javne finance, ne le državni proračun. Tako kot spomladi Program
stabilnosti tudi ta dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik. To pomeni, da
upošteva le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Novega bomo pripravili
hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto.
Članice EU morajo v okviru t. i. evropskega semestra oziroma procesa poročanja o
proračunskih, makroekonomskih in reformnih načrtih Evropski komisiji do 15. oktobra poslati
Osnutek proračunskega načrta za naslednje leto. Ta za Slovenijo predstavlja fiskalne
projekcije za centralno in lokalno raven države ter sklade socialnega zavarovanja, torej veliko
sliko javnih financ oziroma t. i. sektor država.
Osnovno izhodišče za pripravo Osnutka proračunskega načrta za leto 2019 so lani sprejeta
državna proračuna za leti 2018 in 2019, projekcije občinskih proračunov ter finančna načrta
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIZ), prišteti pa so tudi vsi posredni proračunski uporabniki in druge
enote sektorja država. Državni proračun sicer predstavlja dobro tretjino celotnih javnih financ.
Tokratni dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik, saj je vlada mandat
nastopila 13. septembra 2018. Ukrepov, ki bi že vplivali na državni proračun za leto 2019, zato
še ni bilo možno sprejeti, prav tako do 1. oktobra 2018 ni bilo možno pripraviti sprememb
proračuna. Vlada je tako ugotovila, da bomo morali prihodnje leto pripraviti rebalans
proračuna, hkrati z njim pa bomo pripravili nov Osnutek proračunskega načrta za leto 2019.
Takrat ga bomo še enkrat posredovali Evropski komisiji.
Pri pripravi obstoječega dokumenta smo upoštevali zadnje podatke Statističnega urada RS o
glavnih agregatih sektorja država, jesensko gospodarsko napoved Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj, nov izvedbeni načrt črpanja sredstev EU ter podatke o
realizaciji državnega proračuna, občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ v prvih osmih mesecih
letošnjega leta.
Za leto 2019 predvidevamo presežek sektorja država v višini 0,2 % BDP.
Vlada bo v mandatu 2018-2022 postopno in osredotočeno na prioritete nadaljevala s fiskalno
konsolidacijo s ciljem srednjeročne uravnoteženosti kot tudi s poudarkom na zagotavljanju
rasti.
Vir: MF

Osnovni znesek minimalnega dohodka ostaja na sedanji višini tudi
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih
prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.
Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje
denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. Predlog določa da se od 1. 1. 2019 dalje
osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša
392,75 evrov. S predlagano spremembo zakona se želi od 1. januarja 2019 dalje ohraniti
trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka. Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka bo še naprej znašal 577,34
evra za samsko osebo. Na enaki višini ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina.
Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni in bodo še naprej znašali:
denarna socialna pomoč 392,75 evrov
varstveni dodatek
577,34 evrov
pogrebnina
785,50 evrov
posmrtnina
392,75 evrov
V predlogu zakona je predvideno, da se vsem uživalcev denarne socialen pomoči in
varstvenega dodatka, ki bodo imeli na dan 1. 1. 2019 pravico priznano po starem OZMD
297,56 po uradni dolžnosti s strani CSD-jev ugotovi upravičenost do pravice po novem OZMD
392,75 eur. Na dan 16. 9. .2018 to pomeni preračun po uradni dolžnosti za 3.864 prejemnikov
(875 za DSP in 2.989 za VD).
Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do denarne socialne pomoči (DSP) okoli 83.700,
prejemnikov pa okoli 53.800. Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do varstvenega dodatka
(VD) 19.600, prejemnikov VD pa slabih 18.400.
Finančne posledice predloga zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno.
Vir: MDDSZ
Vlada dala soglasje za prenos pogodbenega razmerja na družbo 2TDK
Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta,
d.o.o. dala soglasje k aneksu o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega
naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper,
ki je bila sklenjena 20. 12. 2017.
Pogodbo je kot tedanji investitor (pred uveljavitvijo Zakona o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper) sklenila Direkcija Republike
Slovenije z infrastrukturo z izvajalcem JV Kolektor CGP d.o.o. in Euro-Asfalt d.o.o., izbranima
v postopku javnega naročanja za izgradnjo dostopnih cest. Z uveljavitvijo ZIUGDT je naloge
investitorja prevzela družba 2TDK, zato je nanjo treba prenesti tudi pogodbe, sklenjene za
izvedbo projekta drugega tira. Ker ZIUGDT ne določa posebej, da 2TDK že z uveljavitvijo
zakona vstopi v pogodbena razmerja, je treba prenos urediti po določilih Obligacijskega
zakonika, za vsak pravni posel posebej. Zaradi specifične situacije ter in-house razmerja med
družbo in edinim družbenikom, ko imajo organi družbe omejeno možnost odločanja o prenosu,
kar pomeni, da ne morejo vplivati na vsebino pogodb in na dejstvo prenosa, sploh v primeru,
ko je podan zahtevek izvajalca za dodatno plačilo, je utemeljeno, da soglasje poda edini
družbenik, čigar pristojnosti izvršuje vlada.
Ob tem je treba pripomniti še, da v aneksu izvajalec izrecno potrjuje, da terjatev za dodatno
plačilo, ki jo je uveljavljal nasproti prevzemniku, ne bo ponovno uveljavljal.
Aneks zato nima nobenih negativnih učinkov, omogočil pa bo čimprejšnji začetek izvajanja
izgradnje dostopnih cest (kot pripravljalna dela), kar je pogoj za začetek gradnje drugega tira.

Družba 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. je na podlagi 508. člena ZGD-1 sklicala
skupščino, ker je sklic skupščine nujen za interese družbe. Sklic je naslovila na Vlado RS kot
ustanoviteljico in edino družbenico družbe 2TDK d.o.o. Nujnost sklica skupščine zaradi
interesov družbe utemeljuje z dejstvom, da je 2TDK na podlagi 47. člena Zakona o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v nadaljevanju:
ZIUGDT) postala investitor izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, pri tem pa
nanjo kot investitorja še ni bil opravljen prenos Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za
izgradnjo drugega tira z dne 20.12. 2018. To pogodbo je z izvajalcem, izbranim v postopku
javnega naročanja JV Kolektor CGP d.d..o s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o. sklenila
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot prejšnji investitor (do uveljavitve zakona).
K aneksu, s katerim se pogodba prenaša na novega investitorja mora v skladu z Aktom o
ustanovitvi dati soglasje nadzorni svet družbe 2TDK. Nadzorni svet se do soglasja ni opredelil
(ni izdala soglasja niti ga ni zavrnil), zato prenosa pogodbe ni bilo mogoče izvesti. V tej situaciji
2TDK ne more pričeti izvajati gradnje dostopnih cest, kar je pogoj za izvedbo glavnih
gradbenih del na projektu drugega tira.
Za projekt so bila odobrena sredstva EU, ki jih je treba počrpati do konca leta 2021. Z
odmikanjem začetka izvajanja del je ta rok ogrožen, zato družbi pa tudi državi zaradi
neizvedbe prenosa pogodbe nastaja velika gospodarska škoda. V interesu družbe je zato, da
Vlada RS kot skupščina odloči o prenosu pogodbe na 2TDK in s tem omogoči začetek
izgradnje dostopnih cest.
Poudariti je treba, da je v konkretni situaciji v zvezi s prenosom pogodbe poleg splošnih
obligacijskih in korporativnih vidikov prenosa ter soglasja organov družbe k prenosu treba
upoštevati tudi specifični položaj, ki se nanaša na prenos investitorstva za izgradnjo drugega
tira ter normativni okvir (ZIUGDT), ki opredeljuje ta poseben položaj. Ker je ZIUGDT predvidel,
da z uveljavitvijo zakona družba 2tdk prevzame naloge investitorja, mora nov investitor
prevzeti tudi vse obveznosti prejšnjega investitorja (DRSI) in (mora) vstopiti v vsa pogodbena
razmerja, sklenjena v zvezi z investicijo drugega tira, posledično je njegova avtonomija
odločanja deloma okrnjena.
Na postopek izvedbe javnega naročila za sklenitev Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za
izgradnjo drugega tira, vsebino te pogodbe ter čas sklenitve in uveljavitve pogodbe organi
družbe novi prevzemnik (2TDK d.o.o.) ni imel vpliva, saj do uveljavitve ZIUGDT ni bil investitor.
Zakon o javnem naročanju tudi ne vsebuje določb, ki bi urejale spremembo naročnika (kar
sicer ne vpliva na dopustnost spremembe), prav tako pa ne dovoljuje bistvenih sprememb
vsebine že sklenjenih pogodb. Ker ZIUGDT ob obravnavi prenosa investitorstva, kot že
omenjeno, ni predvidel avtomatičnega prenosa obveznosti z institutom pravnega nasledstva, je
treba prenos urediti pogodbeno, s sklenitvijo posebnih, tripartitnih aneksov, ki so pripravljeni
na podlagi 122. člena Obligacijskega zakonika. V predmetni zadevi gre kot že rečeno za
prenos že sklenjenih pogodb brez možnosti vpliva družbe na njihovo vsebino. Zato je ob
upoštevanju in-house narave razmerja med družbo in edinim družbenikom utemeljeno, da v
tem primeru edini družbenik poda Upravi družbe ustrezna navodila in soglasje za prevzem
Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira z dne 20. 12. 2017.
Ob upoštevanju dejstva, da je družba 2TDK d.o.o. tudi notranji izvajalec države (razmerje inhouse) pa ima Vlada RS kot edini družbenik nujno večje pristojnosti, kot so sicer v sistemu
korporativnega upravljanja kapitalskih družb dopustne skupščini. Družbenik kot naročnik mora
nad notranjim izvajalcem izvajati nadzor, primerljiv nadzoru, kot ga ima nas svojimi službami.
Zato mu sme tudi dajati obvezna navodila. V aktu o ustanovitvi ta pravni položaj ni dosledno
izveden, zato bodo vladi predložene spremembe akta o ustanovitvi, ki bodo upoštevale
razmerje med nadzornim svetom in skupščino v družbi, ki deluje po sistemu in-house, ob
upoštevanju, da gre v tem primeru tudi za projektno podjetje, ustanovljeno za izvedbo projekta
v javnem interesu s poudarjenim strateškim in finančnim interesom države.
Pripomniti je potrebno tudi, da je izvajalec dne 6.8.2018 vložil zahtevek za plačilo dodatnih
stroškov v višini 2.446.379,78 EUR, kar je bilo s strani družbe 2TDK utemeljeno zavrnjeno,
vsled česar je izvajalec dne 7.10.2018 posredoval dopis s katerim je svoj zahtevek v celoti
umaknil. Ob tem je treba poudariti, da predloženi Aneks k Pogodbi za izvedbo dostopnih cest

za izgradnjo drugega tira z dne 20. 12. 2017 vključuje tudi klavzulo, s katero izvajalec izrecno
potrjuje, da istovrstne terjatve za dodatno plačilo, ne bo ponovno uveljavljal. Zato je sklenitev
tega aneksa tudi v interesu družbe kot tudi države.
Vir: MzI
Vlada povečala osnovni kapital 2TDK
Vlada je v vlogi edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. s sklepom št.
47607-16/2018/6 z dne 30. 8. 2018 odločila, da se osnovni kapital družbe poveča za 20
milijonov EUR.
Za izvedbo povečanja osnovnega kapitala se v skladu z 519. členom ZGD-1 zahteva, da
dosedanji družbenik prevzame vložek povečanega osnovnega kapitala, pri čemer mora biti
prevzem sestavljen v obliki notarskega zapisa.
Vir: MzI

Vlada o izhodiščih za pogajanja z javnim sektorjem
Vlada je na današnji seji začela z razpravo o izhodiščih za pogajanja o razrešitvi stavkovnih
zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Razpravo je prekinila, ker so potrebna
dodatna usklajevanja in jo bo nadaljevala predvidoma na prihodnji seji.
Vir: MJU

Uredba o kakovosti zunanjega zraka
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uredba). Na
podlagi ocene kakovosti zraka, ki jo pripravila Agencija za okolje RS (ARSO), je v Uredbi
spremenjena priloga 1. V novi prilogi 1 se obsegu aglomeracije SIM (območje čezmerne
onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Maribor) doda občina Miklavž na Dravskem polju.
Prve meritve onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 so se v Miklavžu na Dravskem
polju pričele izvajati v letu 2011. Do vključno leta 2015 je bila časovna pokritost podatkov v
posameznem letu približno 50 %, meritve pa so se izvajale tako v hladni kot v topli polovici
leta. Od začetka leta 2016 se meritve na merilnem mestu Miklavž na Dravskem polju izvajajo
kontinuirano. Število preseganj je bilo v času izvajanja meritev višje in je tako leta 2016 kot tudi
2017 preseglo dovoljeno število 35 dni na leto. Meritve delcev po naročilu Občine Miklavž na
Dravskem polju izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Vir: MOP
Izvzem prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz
izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Finančna uprava RS (FURS) je v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja
(UPPD) namreč izvedla oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma pri
prirejanju klasičnih iger na srečo, ki je pokazala, da je to tveganje v Sloveniji nizko.
FURS je v sodelovanju z UPPD na podlagi seznanitve vlade s poročilom o oceni tveganja za
pranje denarja in financiranje terorizma pri prirejanju klasičnih iger na srečo pripravil Uredbo o
izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Društva in neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Slovenije, ki občasno
priredijo klasično igro na srečo na podlagi zakona, ki ureja prirejanje iger na srečo, se v celoti
izvzamejo iz izvajanja ukrepov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma.
Prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo na podlagi koncesije vlade (Športna loterija in
Loterija Slovenije), pa se deloma izvzame iz izvajanja ukrepov za poznavanje stranke in pri
sklepanju poslovnega razmerja ali opravljanju transakcij opravi pregled stranke na način in ob
pogoju, kot je določen s to uredbo.
Vir: MF

Pobuda za preveritveni pregled obratovalne varnosti v NEK
Vlada se je seznanila s pobudo za preveritveni pregled obratovalne varnosti v Nuklearni
elektrarni Krško (NEK), ki ga bodo opravili strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko
energijo (MAAE), ti. preveritvena misija OSART Follow-up (Operational Safety Assessment
Review Team Mission – Follow-up). Vlada je pooblastila Upravo RS za jedrsko varnost
(URSJV), da preveritveno misijo OSART Follow-up povabi k nadaljnjemu pregledu obratovalne
varnosti in URSJV naložila, da ji poroča o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije OSART
Follow-up.
MAAE ponuja državam članicam različne oblike pomoči. Ena od teh je pregled obratovalne
varnosti, ki se izvaja pod imenom OSART — Operational Safety Assessment Review Team.
MAAE na tak način zagotavlja državam neodvisni mednarodni pregled jedrske varnosti, ki
zajema tudi organizacijske vidike in posamezna strokovna področja. Poročilo, ki ga izdelajo
strokovnjaki misije OSART, vsebuje priporočila in predloge glede na odstopanja od
mednarodnih standardov, kar je podlaga za uvedbo izboljšav in krepitev jedrske varnosti,
vključno z boljšim in učinkovitejšim obratovanjem jedrske elektrarne. Po opravljenem prvem
pregledu obratovalne varnosti (v NEK je bil ta pregled opravljen med 15. majem ter 1. junijem
2017) običajno kmalu sledi še nadaljnji pregled izvajanja priporočil, ki je znan kot preveritvena
misija OSART Follow-up (Operational Safety Assessment Review Team Mission – Follow-up).
Preveritvena misija OSART Follow-up bo potekala predvidoma od 15. do 19. oktobra 2018.
Pred začetkom preveritvene misije člani ekipe pregledajo gradivo o ukrepih, izvedenih v
jedrskem objektu na podlagi prvotne misije. Vse dejavnosti preveritvene misije OSART Followup bodo potekale v NEK.
Vir: MOP
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020.
Obstoječa Uredba je bila spremenjena in dopolnjena, da bi se povečala njena jasnost in
odpravile pomanjkljivosti, ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že
objavljene javne razpise.
Uredba po novem določa, da mladi prevzemniki nedavno prevzetih kmetijskih površin ne
morejo prodati. Ta določba omejuje le promet z zemljišči in objekti, ki se uporabljajo v
kmetijske namene.
Dokazilo o najmanj triletnih delovnih izkušnjah na kmetijskem gospodarstvu bodo
upravičencem od sedaj lahko podpisovale le osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev
vpisane najmanj tri leta.

Med ostalimi novostmi sta še dopustitev davčnega dolga ob prijavi na razpis v višini do 50
evrov in ukinitev obveznosti označevanja vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020 na sedežu
kmetijskega gospodarstva.
Med ustrezna poklicna znanja in usposobljenosti, ki jih morajo imeti upravičenci do sredstev, je
bil dodan naziv izdelovalec kruha, potic in testenin na tradicionalen način, ki je v letu 2017
izpolnil pogoje za umestitev na seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Vir: MKGP

Vlada sprejela mnenje glede predloga sprememb Zakona o dohodnini
Vlada je v mnenje prejela predlog sprememb Zakona o dohodnini, ki ga je 6. septembra 2018
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom
Horvatom. Vlada predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo,
predvsem z vidika vzdržnosti javnih financ.
Skupina poslancev predlaga povišanje splošne olajšave na 7000 evrov, znižanje najvišje
mejne dohodninske stopnje s 50 % na 43 % ter ponovno uvedbo avtomatičnega usklajevanja
davčnih olajšav.
Vlada predloga ne podpira predvsem z vidika vzdržnosti javnofinančnih prihodkov. Predlog bi
namreč pomenil izpad prihodkov v državnem proračunu za okoli 563 mio evrov. Predlagana
rešitev, ki torej temelji na znižanju davkov na delo, tudi neposredno ne predstavlja
razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, s katero bi zvišali le razpoložljiv dohodek
posameznika. Slednje pa bi lahko imelo po oceni manjše učinke na povečanje zasebne
potrošnje, s tem da bi imeli nekoliko višje prilive iz naslova DDV, in sicer za okoli 28 milijonov
evrov.
Ekonomska struktura davkov v Sloveniji primerjalno gledano ni najugodnejša z vidika
konkurenčnosti, vendar pa mora vlada zasledovati tudi izziv zagotovitve in ohranitve stabilnosti
javnih financ ob upoštevanju fiskalnega pravila. Izziva v smeri razbremenitve plač ne bo
mogoče uresničiti enostransko zgolj z zniževanjem davčnih bremen, temveč bo potrebno k
temu izzivu pristopiti s prestrukturiranjem bremen javnih dajatev, in sicer premišljeno na
podlagi ustreznih analiz.
Glede predloga o ponovni uvedbi avtomatičnega usklajevanja olajšav vlada poudarja, da
usklajevanje olajšav in lestvice v letu 2013 ni bilo ukinjeno, temveč je bil uveden drugačen
sistem usklajevanja, ki ni avtomatičen z vezavo zgolj na en kriterij. Zavzeto je stališče, da je
veljavni način usklajevanja ustrezen, saj ne upošteva samo enega kriterija (rast cen življenjskih
potrebščin), temveč tudi ekonomske politike vlade.
Vlada se zaveda pomena ugodnega poslovnega okolja in vplivov davčnih obremenitev na
konkurenčnost gospodarstva, vendar je ob oblikovanju ukrepov na tem področju treba
zasledovati tudi ohranjanje vzdržnosti in stabilnosti javnih financ, kar pa zahteva pripravo
ukrepov, ki bodo temeljili na prestrukturiranju javnih dajatev, ob upoštevanju tudi potrebnih
strukturnih reform na področju zdravstvenega in pokojninskega sistema ter sistema dolgotrajne
oskrbe.
Navedeno pa zahteva celovit, sistematičen, na ustreznih analizah ter širšem družbenem in
političnem konsenzu temelječ pristop, kateremu namerava vlada slediti.
Vir: MF

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega
zakona (GZ-A), ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet. Državni svet predlaga
sprejetje predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, s katerim naj bi
se spremenil 93. člen Gradbenega zakona, in sicer tako, da bi se jasno opredelile dolžnosti
zavezancev za preverjanje pravnega stanja nepremičnin.
Vlada ne podpira predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona in
predlaga da ga Državni zbor ne sprejme. Vlada poudarja, da je treba pred kakršnimkoli
poseganjem v Gradbeni zakon predhodno izvesti evalvacijo izvajanja novega zakona. Z
evalvacijo je Ministrstvo za okolje in prostor že pričelo in bo na tej podlagi pripravilo celovit
predlog sprememb Gradbenega zakona. Te spremembe bodo vključevale tudi implementacijo
odločitve Ustavnega sodišča (št. U-I-64/14) ter druge manjše, nujne spremembe Gradbenega
zakona. Zato vlada meni, da parcialno poseganje v Gradbeni zakon s prelaganim predlogom
zakona ni niti potrebno niti smiselno.
Vir: MOP
Vlada sprejela odgovor na poziv Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za
posredovanje dokumentacije in pojasnil v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem NIOSB
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poziv Varuha človekovih pravic Republike
Slovenije za posredovanje dokumentacije in pojasnil v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem
NIOSB.
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (varuh) je na vlado naslovil poziv za
posredovanje dokumentacije in pojasnil v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem Nacionalnega
inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). V pozivu varuh navaja, da z zaskrbljenostjo
spremlja aktualne zaplete pri zagotavljanju primerne zdravstvene oskrbe otrok s prirojenimi
srčnimi napakami, ki so imeli za posledico celo smrt otroka, zato pričakuje, da bo vse
okoliščine omenjenega primera ter morebitno odgovornost za škodljive posledice raziskal že
odrejeni strokovni nadzor. Varuh od vlade ter Ministrstva za zdravje želi pojasnila očitkov na
račun ustanovitve in delovanja NIOSB, saj želi v okviru svojih nalog ugotoviti, ali so bile v
dosedanjih postopkih kršene pravice otrok oziroma nepravilnosti, ki vplivajo na uresničitev teh
pravic. Varuh je zato skladno z drugim odstavkom 26. člena Zakona o varuhu človekovih
pravic začel postopek, v katerem želi predvsem ugotoviti, kako se v praksi uresničuje določba
24. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki zagotavlja otrokom pravico do
najvišje dosegljive ravni zdravja. Zato Varuh vlado poziva, da posreduje vso dokumentacijo, na
podlagi katere je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi NIOSB, akt o ustanovitvi javnega zavoda,
akt o imenovanju sveta zavoda, njegov finančni načrt in začetno kadrovsko zasedbo. Želi tudi
pojasnila, kako je dogovorjen način plačevanja zdravstvenih storitev z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in kakšna sredstva ter v kakšni obliki so zagotovljena za
začetek delovanja zavoda. Varuh nadalje prosi tudi za podatek, kako je zagotovljena strokovna
podpora delovanja NIOSB in kako so urejena medsebojna razmerja med NIOSB in
Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana (UKC Ljubljana).
Vlada je svojem odgovoru orisala stanje na otroški srčni kirurgiji in varuhu posredovala vso
zahtevano dokumentacijo.
Vir: MZ
Stališče Vlade RS do Predloga Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede
ribolovnih možnosti za brancina
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede
ribolovnih možnosti za brancina. Vlada podpira predlog uredbe.

Predlog uredbe spreminja ribolovne možnosti za brancina v Atlantiku in ne zadeva
slovenskega ribištva. Uredba določa ribolovne možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in
skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj
Unije.
Vir: MKGP
Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere
staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere
staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju. Vlada
podpira predlog uredbe, ki slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski ribiči
izvajajo ribolov v severnem Jadranu.
Cilj tega predloga je za leto 2019 za gospodarsko najpomembnejše staleže rib v Baltskem
morju določiti ribolovne možnosti za države članice EU.
Vir: MKGP
Načrtovan je podpis memoranduma s kitajskim ministrstvom za znanost in tehnologijo
o skupnem financiranju raziskovalnih projektov
Vlada se je seznanila, da nameravata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske podpisati
memorandum o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov. Memorandum bo
sklenjen za štiri leta in se bo samodejno podaljševal za nadaljnja štiri leta ter bo podlaga za
objavo razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Prvi bo predvidoma objavljen
spomladi 2019.
Ministrstvi že doslej sofinancirata kratkoročne izmenjave raziskovalcev v okviru skupnih
raziskovalnih projektov. Bilateralno sodelovanje temelji na sporazumu, ki je bil podpisan že leta
1993. V tem obdobju je bilo objavljenih 12 javnih razpisov za krepitev mobilnosti in izmenjav
med raziskovalci. Finančno podprtih pa je bilo dvesto projektov. Slovenska in kitajska
delegacija, ki sta se sestali marca letos v Ljubljani, sta ugotovili, da realizirani projekti prinašajo
kvalitetne rezultate, saj se pogosto zaključijo s skupnimi znanstvenimi objavami, prijavljenimi
patenti ali prijavljenimi skupnimi raziskovalnimi projekti večje vrednosti. Program sodelovanja
za naslednje obdobje, ki so ga sprejeli, predvideva tudi možnost sofinanciranja nekaj večjih
projektov, v okviru katerih bodo poleg mobilnosti financirali tudi raziskave.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela mnenje k predlogu zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, ki
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev
Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat) je 11. septembra 2018 Državnemu
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejetje po rednem postopku Predlog
zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih. Predlagana novela zasleduje dva cilja, in
sicer razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen in omogočiti obrtnikom (samozaposlenim)
enakopraven položaj pri uživanju pravic (bolniške odsotnosti) iz zdravstvenega zavarovanja.
Predlog zakona skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v
breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ
za 120 delovnih dni v koledarskem letu na 15 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar
največ za 60 delovnih dni v koledarskem letu.
Po mnenju vlade bi bilo v nadaljnjem razvoju zakonodaje, ki ureja individualna delovna
razmerja, v urejanju pravice do nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca utemeljeno

izhajati iz:
- skupne opredelitve do siceršnjega urejanja te pravice (pravice do nadomestila plače v
času odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov v sistemu zdravstvenega
zavarovanja),
- vloge delodajalca, ki v kontekstu zavezancev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu v slovenskem prostoru po tradiciji in primerljivo z razvojem v drugih državah
prevzemajo tudi del finančnega bremena za nadomestilo plače,
- ter materialnih in socialnih potreb delavcev, ki opravičeno iz zdravstvenih razlogov
izostanejo z dela, saj bi sicer povzročali nadaljnjo škodo svojemu zdravju, zdravju
sodelavcev, ter zaradi nezmožnosti za delo tudi normalnemu poteku delovnega
procesa.
Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da je potrebno k tovrstnim vprašanjem,
kot je sprememba obdobja posameznega zavezanca za plačilo nadomestila plače v času
nezmožnosti za delo, pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti tako z vidika posledic za
gospodarstvo, kot tudi z vidika socialne pravičnosti ter seveda natančno preučiti finančno
vzdržnost predlagane spremembe. Prav tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega
socialnega dialoga in doseženega najširšega soglasja socialnih partnerjev. Predvsem pa je
ključno tudi, da predlagane spremembe sledijo zastavljenim ciljem in se materijo uredi v okviru
ustreznih predpisov.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela stališče k Mnenju Državnega sveta Republike Slovenije k Rednemu
letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017
Državni svet predlaga, da pristojni Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve
in invalide razpravlja o možnosti, da bi se prebivalce Republike Slovenije na različne načine in
na vidnih mestih (v okviru ustanov javne in državne uprave, prek različnih e-portalov, na
izpostavah javnih zavodov (npr. Zavoda za zaposlovanje) itd.) obveščalo o kontaktnih podatkih
in pristojnostih Zagovornika ter drugih organov za zaščito pravic posameznika (Varuh
človekovih pravic Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski
pooblaščenec, zastopniki pacientovih pravic, zastopniki pravic oseb s težavami v duševnem
zdravju itd.) po zgledu javnega obveščanja o kontaktnih podatkih Policije in številke za klice v
sili.
Vlada se zaveda, da je področje diskriminacije na eni strani zelo obsežno in raznoliko, na drugi
pa obstaja še veliko nerazumevanja glede koncepta diskriminacije, zato je prepoznava organa
Zagovornika in osveščanje splošne javnosti o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje
zelo pomembna.
Vlada podpira predlog Državnega sveta, da bi se prebivalce in prebivalke Republike Slovenije
na različne načine in na vidnih mestih obveščalo o kontaktnih podatkih in pristojnostih
Zagovornika ter drugih organov za zaščito pravic posameznika.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela predlog stališča Slovenije o določitvi standardov emisijskih vrednosti
CO2 za nova težka vozila
Republika Slovenija podpira Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o dopolnitvi
zakonodaje EU o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila.
Republika Slovenija podpira cilje zmanjšanja emisij CO2, ki so določeni v prvem členu uredbe,
lahko pa podpre tudi ambicioznejše cilje, vendar pod pogojem, da bodo ti cilji za avtomobilsko
industrijo težkih vozil še realno dosegljivi ter da se bo lahko dosegel kompromis za sprejem
uredbe.

Republika Slovenija podpira tudi mehanizem spodbujanja proizvodnje brez-emisijskih in nizkoemisijskih težkih vozil.
V evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami je postavljen jasen cilj: do sredine stoletja
morajo biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se
morajo jasno približevati vrednosti nič. Tudi emisije onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo
našemu zdravju, je treba nemudoma izrazito znižati.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča Slovenije o označevanju pnevmatik glede na izkoristek
goriva
Republika Slovenija podpira vse pobude, katerih namen je izboljšati informiranost potrošnikov,
pri čemer je za Slovenijo ključno, da njihova izvedba upošteva načelo administrativne in
stroškovne uravnoteženosti ter opredeljive dodane vrednosti. S tega vidika Slovenija podpira
namen Komisije o ponovni nadgradnji Uredbe o označevanju pnevmatik glede na izkoristek
goriva in druge bistvene parametre, vendar meni, da so predlagane spremembe preuranjene.
Kot je razvidno iz Poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu »Ocena potrebe po
pregledu Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre«, se pnevmatike najvišjih
razredov energetske učinkovitosti (A in B) še vedno niso dobro uveljavile na trgu (manj kot 1%
vseh tipov pnevmatik). S tega vidika je sprememba razredov glede na izkoristek goriva ter
oprijem na mokri podlagi preuranjena, saj so mejne vrednosti v predlaganem besedilu
pomaknjene navzgor. Glede na majhno uporabo pnevmatik najvišjih razredov ne vidimo
ekonomsko upravičenega razloga za spremembo vrednosti razredov. S stroškovnega in
postopkovnega vidika podpiramo uporabo že preverjenih standardiziranih preizkusnih metod.
Ravno tako SI ne podpira dodatnih obveznosti držav članic glede poročanja ter nadzora, saj
menimo, da je potrebno pred uvedbo kakršnega koli dodatnega sistema poročanja natančno
opredeliti in ovrednotiti učinke tako na privatni kot tudi javni sektor.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča Slovenije o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega
okenca za pomorski sektor
Republika Slovenija načeloma podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive
2010/65/EU - 9051/18.
Republika Slovenija bo v postopku sprejemanja Uredbe posebno pozornost namenila
določbam 3. člena Uredbe glede uvedbe potrebnih podatkovnih elementov v nabor podatkov
okolja enotnega evropskega pomorskega okenca za pomorski sektor, ki izhajajo iz nacionalnih
obveznosti poročanja.
Republika Slovenija si bo v postopku obravnave Uredbe prizadevala, da se v 10. členu Uredbe
glede ladijske podatkovne zbirke vključijo tudi podatki o ladijskih spričevalih in se omogoči tudi
nalaganje ali pripenjanje datotek.
Republika Slovenija bo tekom obravnave pozvala Evropsko komisijo, da poda podrobnejše
obrazložitve glede finančnih posledic predloga za posamezno državo članico ter preveri
možnosti, da se zagotovi evropska sredstva za financiranje izvajanje Uredbe tudi na nivoju
držav članic.
Vir: MzI

Vlada potrdila sodelovanje Slovenije na novembrski vaji kriznega upravljanja EU
Vlada je na seji sprejela Sklep o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja
Evropske unije z naslovom EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated
Exercise) – EU HEX-ML 18 (PACE).
Vaja kriznega upravljanja EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 bo med 5. in 23. novembrom
letos potekala na sedežih Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), Evropske komisije
(EK) in Evropskega sveta (EC), njihovih organov, odborov in direktoratov ter drugih agencij in
institucij EU, v državah članicah, na EU operativnem poveljstvu in EU poveljstvu sil v Grčiji in
na posameznih EU predstavništvih. V vajo bodo vključeni tudi osebje Nata v Bruslju, Združeni
narodi (UN), Afriška unija (AU), Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) ter povabljene
države, ki niso članice EU, skladno z dogovorom in dokumenti vaje.
Cilja vaje sta izboljšanje in krepitev sposobnosti Evropske unije, da se odzove na krizne
razmere z elementi hibridnega delovanja z notranjo in zunanjo razsežnostjo ter izboljša
sodelovanje z Natom, skladno s konceptom skupnih in koordiniranih vaj PACE.
Skladno z odločitvijo vlade bo Slovenija sodelovala na vaji.
Vir: MO
Vlada seznanjena z namero Črne gore o pridružitvi v Natov koncept vodilnih držav
Vlada se je seznanila z Informacijo nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za
obrambo Črne gore k Pismu o nameri Ministrstva za obrambo Republike Albanije, Zveznega
ministrstva za obrambo in šport Republike Avstrije, Ministrstva za obrambo Republike
Hrvaške, Ministrstva za obrambo Italijanske republike, Ministrstva za obrambo Madžarske in
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za ustanovitev združenja držav v Natovem
konceptu vodilnih držav.
Natov koncept vodilnih držav (Framework Nation Concept – FNC) je bil sprejet na zasedanju
obrambnih ministrov Nata junija 2014 in potrjen na vrhu Nata v Walesu septembra 2014.
Oblikovane so bile tri FNC-skupine pod vodstvom Nemčije, Velike Britanije in Italije. Koncept
omogoča povezovanje in vključevanje manjših držav s specializiranimi zmogljivostmi v okviru
skupin pod vodstvom večjih držav s širšim spektrom zmogljivosti.
Slovenija je k Natovemu konceptu vodilnih držav pod vodstvom Italije (FNC-ITA) pristopila s
podpisom Pisma o nameri 26. marca 2015. Pismo o nameri vsebuje opis koncepta in ciljev
FNC-ITA ter izraža pripravljenost držav podpisnic za sodelovanje na dogovorjenih področjih.
Na podlagi interesa Črne gore za pridružitev Natovemu konceptu vodilnih držav pod vodstvom
Italije (FNC-ITA) je bil državam podpisnicam Pisma o nameri posredovan osnutek Note o
pristopu. Zainteresirana država lahko pristopi FNC-ITA s podpisom Note o pristopu k Pismu o
nameri Ministrstva za obrambo Republike Albanije, Zveznega ministrstva za obrambo in šport
Republike Avstrije, Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstva za obrambo
Italijanske republike, Ministrstva za obrambo Madžarske in Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije za ustanovitev združenja držav v Natovem konceptu vodilnih držav.
Vlada pozdravlja interes Črne gore za sodelovanje v okviru FNC-ITA in podpira njeno
pridružitev.
Vir: MO

Vlada sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o zahtevi Višjega sodišča v Mariboru
za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Višje sodišče v Mariboru je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ) saj meni, da je del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, neskladen z Ustavo
Republike Slovenije. Višje sodišče v zahtevi navaja, da postavitev dodatnega pogoja položitve
varščine za učinkovanje odloga izvršbe v položaju, ko tretji izkaže obstoj pravice, ki preprečuje
izvršbo, na kvalificiran način iz prvega odstavka 73. člena ZIZ, prekomerno posega v pravico
tretjega do učinkovitega sodnega varstva njegovih pravic.
Vlada je sprejela Mnenje vlade, da veljavna ureditev ni v neskladju z Ustavo RS, saj obstoji
možnost ustavno skladne razlage te določbe, ki prekomerno ne posega v položaj tretjega.
Odlog izvršbe predstavlja zastoj v postopku in lahko močno poseže v možnost upnika za
poplačilo terjatve. Varščina je namenjena varovanju upnikove pravice do sodnega varstva in
učinkovite izvršbe. Z določitvijo varščine pride do izravnave procesnega položaja v prid upnika,
saj tretji z varščino zagotovi ustrezne garancije, tako da v primeru, če njegove trditve ne bi bile
dokazane, izvršba ne bi bila manj učinkovita.
Varščina ima v konkretnem primeru namen, da se zagotovi poplačilo upnikove terjatve, v
primeru, da je ugovor oziroma tožba na nedopustnost izvršbe vložena s strani tretjega
neuspešna, predmet izvršbe pa je v vmesnem času zaradi odloga lahko izgubil na vrednosti.
To pa ne pomeni, da mora biti višina varščine nadomestek celotne vrednosti nepremičnine,
ampak se določi glede na višino zavarovane terjatve in glede na dejstvo, kolikšno vrednost bo
predmet izvršbe v času odloga lahko izgubil.
Vir: MP
Vlada sprejela mnenje o začasnem zadržanju določb četrtega odstavka 153. člena in
drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku
V sodni praksi se je uveljavila razlaga relevantnih določb Zakona o kazenskem postopku, v
skladu s katerimi po dveh letih od zaključka uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov (PPU)
pride do uničenja njihovih izsledkov, če ni vložen obtožni akt. Do uničenja pride tudi, če državni
tožilec v tem času aktivno deluje v smer pregona.
Vlagatelj zahteve za oceno ustavnosti - generalni državni tožilec - zaradi možnosti nastanka
težko popravljivih škodljivih posledic v številnih odprtih postopkih, predlaga začasno zadržanje.
Ocenjuje namreč, da bi lahko ob nadaljnji uporabi izpodbijanih določb prišlo do vsebinsko
neutemeljenih in za pravni red škodljivih ustavitev kazenskih postopkov v večjem številu
primerov, vključno s tistimi, ki vključujejo pregon storilcev najhujših kaznivih dejanj in ki jih
obravnava specializirano državno tožilstvo.
Vlada se strinja z generalnim državnim tožilcem, da bi zaradi razlage, ki se je uveljavila v sodni
praksi, lahko nastale težko popravljive posledice. Gre namreč tudi za najbolj odmevne primere
gospodarskega kriminala in kriminala belih ovratnikov, kjer bo zavoljo morebitnega uničenja
gradiva, zbranega s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, nastala škoda z vidika konkretnih
postopkov. Poleg tega bodo nastale tudi težko merljive posledice za zaupanje v pravno
državo. Po drugi strani pa začasno zadržanje ne bo bistveno negativno vplivalo na pravice
osumljencev v kazenskih postopkih, v katerih so bili zakonito uporabljeni prikriti preiskovalni
ukrepi, četudi je dvoletni rok že potekel.
Kolikor je glede na razkorak med formalno veljavno avtentično razlago izpodbijanih določb in
njihovim dejanskim pomenom v sodni praksi začasno zadržanje primeren institut za
preprečitev težko popravljivih posledic, vlada podpira stališče generalnega državnega tožilca,
da se z začasnim zadržanjem prepreči uničenje tovrstnega gradiva.
Vir: MP

Vlada za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
imenovala Evo Štravs Podlogar
Vlada je danes za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
imenovala Evo Štravs Podlogar, univerzitetno diplomirano ekonomistko, ki je funkcijo državne
sekretarke na ministrstvu opravljala že od septembra 2016 do septembra 2018.
Eva Štravs Podlogar je delovne izkušnje pridobila tako v gospodarstvu kot tudi v državni
oziroma javni upravi na vodilnih delovnih mestih. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo je zaposlena od maja 2015. Sprva je bila kot generalna direktorica Direktorata za
turizem in internacionalizacijo odgovorna za pripravo strateških razvojnih usmeritev in
zakonodaje s področju turizma, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, za
spodbujanje konkurenčnosti in promocije slovenskega gospodarstva ter izboljševanje pogojev
pri poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih. Bila je predsednica sveta zavoda
Slovenske turistične organizacije in javne agencije SPIRIT Slovenija ter predsednica Komisije
za pospeševanje mednarodne menjave pri SID banki. Stališča Slovenije je kot stalna članica
zastopala v Odboru za trgovinsko politiko pri Svetu EU v Bruslju.
Vlada jo je 15. septembra 2016 imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je to funkcijo opravljala do septembra letos.
Eva Štravs Podlogar je bila pred delom na ministrstvu skoraj petnajst let direktorica Turizma
Bled, zavoda za pospeševanje turizma, odgovorna za vodenje in poslovanje zavoda ter
strateški razvoj izjemno pomembne slovenske turistične destinacije. V okviru te funkcije je od
leta 2011 do 2015 vodila Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjska. Izkušnje v
gospodarstvu si je pridobivala tudi kot pomočnica direktorja v podjetju Elan Commerce.
Vir: MGRT
Vlada imenovala Mojco Ramšak Pešec na mesto državne sekretarke v Ministrstvu za
javno upravo
Vlada je na današnji redni seji odločila, da s 15. 10. 2018 Mojco Ramšak Pešec imenuje na
mesto državne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo.
Mojca Ramšak Pešec je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je po izobrazbi
univerzitetna diplomirana pravnica. Od leta 1997 do leta 2006 je bila vodja Sektorja za splošne
in pravne zadeve na Carinski upravi RS, za tem je bila do konca leta 2015 generalna
direktorica Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Med leti 2016 in 2018 je
bila zaposlena v kabinetu ministrice na Ministrstvu za zdravje, do današnjega imenovanja pa je
bila vodja Sektorja za splošne zadeve na Generalnem sekretariatu Vlade.
Vir: MJU
Vlada imenovala Petra Pogačarja na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja
Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo
Vlada je na današnji redni seji iz mesta generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v
Ministrstvu za javno upravo razrešila mag. Igorja Kotnika in za vršilca dolžnosti imenovala
Petra Pogačarja, in sicer od 12. 10. 2018 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno
izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev.
Peter Pogačar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in izpolnjuje vse pogoje za
zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja Direktorata za javni sektor.
Vir: MJU

Mag. Poljanka Pavletič Samardžija imenovana za v. d. direktorico Direktorata za šport
Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport razrešila dr. Bora Štrumblja. Razrešen je z 18. oktobrom 2018.
Na mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za šport je vlada imenovala mag.
Poljanko Pavletič Samardžija. Funkcijo bo nastopila 19. oktobra 2018 in jo bo opravljala do
imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.
Vir: MIZŠ
Razrešitev generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo
Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport razrešila dr. Stojana Sorčana, ki je podal odstopno izjavo.
Razrešen je z današnjim dnem.
Vir: MIZŠ
Vlada sprejela spremembe sklepa o imenovanju članov posebne vladne pogajalske
skupine za razrešitev stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače in druge prejemke
zaposlenih
Sestava posebne vladne pogajalske skupine se dopolni z dvema novima članoma, in sicer s
članico mag. Lariso Istenič, skupno predstavnico Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije in članom mag. Igorjem Lakoto, predstavnikom
Generalnega sekretariata vlade.
Sklep vsebuje tudi spremembo imena organa pri vodji posebne vladne pogajalske skupine
Petru Pogačarju in spremembo imena organa in navedbo, da opravlja funkcijo državne
sekretarke pri članici Mojci Ramšak Pešec.
Vir: MJU

Spremembe v Ekonomsko-socialnem svetu
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v Ekonomsko-socialnem svetu se razrešijo:
- dr. Anja Kopač Mrak – članica,
- Peter Pogačar - namestnik članice;
- mag. Mateja Vraničar – članica,
- mag. Miranda Groff Ferjančič - namestnica članice;
- Zdravko Počivalšek - član
- mag. Aleš Cantarutti – namestnik člana;
- Boris Koprivnikar – član,
- mag. Ksenija Klampfer– namestnica člana;
- dr. Maja Makovec Brenčič – članica,
- dr. Andreja Barle Lakota – namestnica članice;
- Milojka Kolar Celarc – članica,
- Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., – namestnica članice;
- dr. Alenka Kajzer – članica,
- Mitja Perko - namestnik članice.
Hkrati je vlada sklenila, da se v Ekonomsko-socialni svet imenujejo:
- dr. Anja Kopač Mrak, Kabinet predsednika Vlade RS, članica
- mag. Ksenija Klampfer ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti –
članica,

- Breda Božnik, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti - namestnica članice;
- dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance – član,
mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka v Ministrstvu za finance - namestnica
člana;
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo – član
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo –
namestnik člana;
- Rudi Medved, minister za javno upravo – član,
- Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka v Ministrstvu za javno upravo – namestnica
člana;
- dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport – član,
Martina Vuk, državna sekretarka v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport –
namestnica člana;
- Samo Fakin, minister za zdravje – član,
- mag. Pia Vračko, državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje – namestnica člana;
- dr. Alenka Kajzer, namestnica direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj –
članica,
- Mitja Perko, svetovalec II v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj - namestnik
članice.
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil delovanja Ekonomsko socialnega sveta (ESS)
vsak od partnerjev ESS imenuje svoje predstavnike v ESS, s tem da ima vsak partner največ 8
članov, vsak član pa ima lahko namestnika. V prvem odstavku 5. člena Pravila določajo, da
mora sestava predstavnikov vsakega od partnerjev zagotavljati zastopanje interesov vsakega
partnerja, ki je udeležen v tripartitnem socialnem dogovarjanju, nadalje v tretjem odstavku 5.
člena predstavnike vlade imenuje vlada.
Zaradi sprememb v sestavi vlade oziroma njenih služb se razrešijo dosedanji člani in njihovi
namestniki Ekonomsko-socialnega sveta ter imenujejo novi člani in namestniki članov
Ekonomsko-socialnega sveta.
Vir: GSV

Vlada ponovno imenovala direktorico AJPES
Vlada je danes na funkcijo direktorice Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES) za obdobje petih let ponovno imenovala mag. Mojco Kunšek.
Zakona o javnih agencijah določa, da direktorja javne agencije imenuje (in razrešuje)
ustanovitelj na predlog sveta javne agencije na podlagi javnega natečaja. Direktor je imenovan
za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.
Svet AJPES je 12. junija 2018 predlagal, da se za dobo petih let, od 1. decembra 2018 do
najdlje 30. novembra 2023 za direktorico AJPES ponovno imenuje univerzitetno diplomirano
ekonomistko mag. Mojco Kunšek. Vlada ugotavlja, da predlagana kandidatka izpolnjuje vse
predpisane pogoje za direktorico agencije, zato jo je na to funkcijo danes tudi imenovala.
Vir: MF
Vlada sprejela spremembo
Prešernovega sklada

sklepa

o

imenovanju

članov

upravnega

odbora

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim predlaga, da Državni zbor v upravnem
odboru Prešernovega sklada razreši dolžnosti članici Mojco Kranjc in Mileno Zupančič, ki sta
podali odstopni izjavi, in za člana imenuje mag. Dušanko Zabukovec in Branka Šturbeja.
Vir: MK

Vlada sprejela sklep o imenovanju Koordinacijskega odbora za državne proslave in
prireditve
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Koordinacijski odbor za državne
proslave in prireditve imenovala naslednje člane:
- Dejan Prešiček, minister za kulturo, predsednik,
- dr. Alja Brglez, na predlog Urada predsednika Republike Slovenije, članica,
- Darja Kapš, na predlog Državnega zbora Republike Slovenije, članica,
- Janja Zorman Macura, na predlog Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije,
članica,
- Ariana Debeljak, na predlog Državnega sveta Republike Slovenije, članica,
- Ivan Biščak, na predlog Ustavnega sodišča Republike Slovenije, član,
- Robert Basej, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve, član,
- Miloš Kosić, na predlog Ministrstva za obrambo, član,
- Nina Žitek, na predlog Ministrstva za notranje zadeve, članica,
- Uršula Majcen, na predlog Ministrstva za javno upravo, članica,
- Jan Škoberne, na predlog Ministrstva za kulturo, član,
- mag. Igor Lakota, na predlog Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
član,
- mag. Aleksander Strel, na predlog Protokola Republike Slovenije, član,
- Petra Ložar, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, članica,
- Mitja Jankovič, na predlog Zveze veteranov vojne za Slovenijo, član,
- Anton Pozvek, na predlog Zveze policijskih veteranskih društev Sever, član,
- mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja Službe za državne proslave, član,
- Lucija Fink, sekretarka odbora,
- Metod Štigl, izvedbeni koordinator.
Vir: MK
Vlada za generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe MORS imenovala
Dejana Matijeviča
Vlada je na seji na predlog ministra za obrambo z mesta generalnega direktorja Obveščevalno
varnostne službe Ministrstva za obrambo razrešila mag. Franca Trbovška. Za novega
generalnega direktorja je za obdobje petih let, to je do 11. oktobra 2023, imenovala Dejana
Matijeviča.
Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in
generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih
služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je generalni direktor
odgovoren.
V 89. členu Zakona o obrambi so določena delovna mesta, za katera sklenitev delovnega
razmerja ni potrebno izvesti natečajnega postopka. V to skupino delovnih mest spada tudi
delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za
obrambo.
Vir: MO

Vlada seznanjena z namero Republike Francije, da odlikuje polkovnika Zlatka Vehovarja
in mag. Melito Šinkovec
Vlada je dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanja »Medalja za nacionalno obrambo«
pripadniku Slovenske vojske polkovniku Zlatku Vehovarju ter mag. Meliti Šinkovec s strani
Francoske republike. Mnenje bo posredovala predsedniku Republike Slovenije.
Veleposlaništvo Republike Francije v Republiki Sloveniji je izrazilo namero, da Republika
Francija pripadniku Slovenske vojske polkovniku Zlatku Vehovarju ter javni uslužbenki mag.

Meliti Šinkovec, ki je bila na MO zaposlena do septembra letos, zdaj pa je zaposlena na MNZ,
podeli odlikovanje »Medalja za nacionalno obrambo«.
Vir: MO

