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10. redna seja Vlade RS
Predlog Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in
z odpadnimi nagrobnimi svečami
Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami ter ga posredovala Državnemu zboru
v obravnavo po nujnem postopku. Prekomerno nakopičene količine komunalne odpadne
embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javnih služb oziroma upravljavcih
pokopališč terjajo hitro in interventno ukrepanje za zmanjšanje teh količin ter z njimi povezanih
tveganj. Predlagani zakon daje zakonsko podlago za interventno ukrepanje države, ki je
potrebno zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja, do katerega je
privedlo kopičenje komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Kasnejši
sprejem zakona ima lahko nepopravljive posledice, saj lahko zaradi nakopičene komunalne
odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pride do dejanskega onesnaženja okolja in
ogrožanja zdravja ljudi, hkrati pa pomeni tudi tveganje za neizpolnjevanje ciljev na področju
ravnanja z odpadki, določenih na ravni Evropske unije (nakopičena komunalna odpadna
embalaža otežuje ali celo onemogoča postopke recikliranja).
Ker gre za tveganje, ki že obstoji, in ga je treba odpraviti v najkrajšem možnem času, vlada
predlaga, da se ob upoštevanju 143. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora, zakon
sprejme po nujnem postopku. Predlagani zakon temelji na 11. členu ZVO-1 (načelo
subsidiarnega ukrepanja), po katerem država skrbi za odpravo posledic čezmerne
obremenitve okolja in krije stroške odprave teh posledic tudi v primeru, ko posledic
obremenjevanja okolja ni mogoče odpraviti drugače.
Iz podatkov Inšpektorata RS za okolje in prostor je razvidno, da se količine komunalne
odpadne embalaže (9.060 ton) in odpadnih nagrobnih sveč (1305 ton) kopičijo pri izvajalcih
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in nekaterih upravljavcih pokopališč. Cilj
predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker
nakopičena komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče niso bile prevzete in
obdelane v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ter
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predlagani zakon kot interventni ukrep določa, da
ravnanje z nakopičeno komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami
zagotovi Republika Slovenija. V predlaganem zakonu je določeno tudi, da ima Republika
Slovenija pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov.
Ministrstvo za okolje in prostor krije stroške ravnanja z odpadno embalažo do 120 EUR (z
DDV) na tono.
Vir: MOP

Novela Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti spreminja opredelitev raziskovalca
iz tretje države
Vlada je sprejela novelo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ta prinaša manjšo
spremembo, ki se nanaša na implementacijo evropske direktive o pogojih za vstop in
prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,

prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk
au pair. Z zakonom se spreminja zlasti opredelitev raziskovalca iz tretje države, iz zakona pa
se črtajo določbe o mobilnosti raziskovalcev iz tretje države, ki jih bo urejala novela Zakona o
tujcih.
Vir: MIZŠ
Informacija o izvedbi projekta »Izstrelitev satelita NEMO-HD«
Vlada se je seznanila z informacijo o izvedbi projekta »Izstrelitev satelita NEMO-HD« in
sklenila pogodbo o sofinanciranju tega projekt. Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit
NEMO-HD, so dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo
satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu z obstoječo strategijo EU.
NEMO-HD je prod dela CO Vesolje-Si in je prototip mikrosatelita za interaktivno daljinsko
zaznavanje z visoko natančnostjo, ki bo omogočal zajem multispektralnih podob zemeljske
površine ter snemanje videa visoke ločljivosti. Satelit, ki vključuje senzorje in aktuatorje za
triosno stabilizacijo, je nadgrajen z 50 Mbps oddajnikom, 280 GB pomnilnikom, z visoko
zmogljivim računalnikom in z elektroenergetskim sistemom s 300 W-h Li-ion baterijo.
Namen satelita je tehnološka demonstracija interaktivnega daljinskega zaznavanja s
kombinacijo multispektralne in video kamere visoke ločljivosti. Gre za nov koncept, ki z
nadgrajevanjem standardnih rešitev omogoča razvoj specializiranih, nišnih aplikacij, ki jih
uveljavljeni sateliti ne pokrivajo.
Slovenski satelit NEMO-HD bo dopolnjeval evropski sistem Copernicus s sateliti Sentinel v
mikro-makro smislu in s tem zagotavljal lastni vir podatkov za potrebe kmetijstva, gozdarstva,
urbanizma, transporta in ekologije v Sloveniji in drugih državah s podobnimi potrebami.
Izstrelitev satelita je pomembna tudi za Republiko Slovenijo kot državo, saj se bi s tem država
vključila v krog držav, ki imajo delujoče satelite v vesolju. Za primerjavo: Slovenija v tem
pogledu zaostaja za Republiko Češko za 40 let.
Vir: MGRT
Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega
odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku
Generalni državni tožilec je vložil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in
drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku. V sodni praksi se je uveljavila
razlaga relevantnih določb ZKP, v skladu s katero po dveh (2) 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 predlaga razveljavitev oziroma ugotovitev neustavnosti
omenjenih določb, saj ocenjuje, da bi uporaba izpodbijanih določb v večini primerov v celoti
razvrednotila delo državnih tožilcev na področju kaznivih dejanj, ki so najbolj pomembna za
družbo, lahko pa pomenila nastanek težko popravljivih posledic za učinkovito delovanje
državnega tožilstva in ustavno varovane funkcije kazenskega pregona, kazenskopravno
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem za pravno državo.
Vlade ocenjuje, da bi bila razlaga, v skladu s katero bi uničili izsledke PPU po poteku dveh let
po koncu njihovega izvajanja, četudi je glede na aktivnosti državnega tožilca v tem obdobju
jasno, da namerava nadaljevati kazenski pregon, ni pa še bil vložen obtožni akt (ali predlagana
zahteva za preiskavo) in državni tožilec ni podal izjave, da ne bo začel kazenskega pregona,
pretirano restriktivna oziroma bi pretirano omejila možnost učinkovitega pregona najtežjih
kaznivih dejanj, torej tistih, pri katerih je glede na višino zagrožene kazni sicer mogoče izvajati
PPU. Gre namreč tudi za najbolj odmevne primere gospodarskega kriminala in kriminala belih
ovratnikov, kjer bo zavoljo morebitnega uničenja gradiva, zbranega s PPU, nastala tako škoda

z vidika konkretnih postopkov (glede na težo in naravo očitanih dejanj in njihovo škodljivost za
družbo), hkrati pa bodo nastale tudi težko merljive posledice za zaupanje v pravno državo (kar
bo posledično vplivalo tudi na udejanjanje pravne države v praksi oziroma bolj konkretno na
zagotavljanje pravice do varnosti iz 36. člena Ustave Republike Slovenije, tudi z vidika
generalne in specialne prevencije).
Vir: MP
Vlada obravnavala več gradiv glede DUTB
Vlada je na današnji seji obravnavala več gradiv glede Družbe za upravljanje terjatev bank
(DUTB). Sprejela je odziv na ugotovitve Računskega sodišča RS glede revizije poslovanja
DUTB, seznanila se je z internima aktoma DUTB, in sicer s Strategijo ohranjanja talentov in
zaposlenih ter z Navodili za spremljanje zakonsko določenih ciljev, seznanila pa se je tudi z
rednim četrtletnim poročilom glede opravljenega nadzora DUTB ter kot skupščina imenovala
revizorja DUTB za leti 2018 in 2019.
Računsko sodišče je 4. julija 2018 izdalo revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja
DUTB v letih 2014 in 2015. V njem je presojalo pravilnost, učinkovitost in gospodarnost
poslovanja družbe v omenjenem obdobju. V reviziji so bile po mnenju sodišča ugotovljene
določene nepravilnosti, neučinkovitosti in negospodarnosti.
Vlada in finančno ministrstvo menita, da je kljub priporočilom primerno ohraniti enotirni sistem
upravljanja DUTB. V praksi njenega delovanja se je namreč izkazalo, da je glede na specifiko
takšne institucije enotirni sistem primernejša oblika, poleg tega pa spreminjanje sistema
upravljanja v drugi polovici obdobja delovanja DUTB, ko je ta v fazi najbolj intenzivnega
upravljanja sredstev, ne bi bilo primerno.
Bosta pa vlada in finančno ministrstvo pristopila k preučitvi možnosti dopolnitev Smernic za
delovanje DUTB oziroma Statuta DUTB v smeri izboljšanja razmejitve pristojnosti med
neizvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto ter natančnejše določitve pristojnosti
neizvršnih direktorjev.
K spremembam določb o nadzoru v Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank vlada ne
bo pristopila, bo pa dopolnila smernice v delu, ki se nanašajo na upravljanje premoženja. Cilj
je, da bo upoštevano temeljno izhodišče vlade glede načina poslovanja DUTB, to je načelo
ničelne tolerance do netransparentnega ter negospodarnega delovanja oz. morebitnih zlorab.
V ta namen bomo bodisi v smernicah bodisi v splošni usmeritvi finančnega ministrstva, izdani
DUTB, podrobneje specificirali določbe o rednem poročanju DUTB glede aktivnosti
prestrukturiranj v družbah, v katerih ima DUTB lastniško ali dolžniško naložbo.
Računsko sodišče je predlagalo tudi pregled zadnjih veljavnih pogodb o zaposlitvi oz.
poslovodenju z izvršnimi in neizvršnimi direktorji z veljavno politiko prejemkov in na tej podlagi
obračunanih in plačanih prejemkov. MF je pregledalo veljavne pogodbe in ni ugotovilo
neskladnosti z veljavno politiko prejemkov DUTB.
Računsko sodišče je obenem predlagalo, da vlada in finančno ministrstvo preučita
upravičenost obračunavanja in plačevanja dodatka za lojalnost zaposlenim in podata mnenje
DUTB. Slednja je v tej zvezi posredovala ministrstvu za finance interni akt Strategija
ohranjanja talentov in zaposlenih.
Vlada se je seznanila z mnenjem Ministrstva za finance, ki je ukrepe, ki jih DUTB predlaga v
Strategiji, skrbno pretehtalo. Ministrstvo sicer ugotavlja, da je DUTB v Strategiji predvidela
določene kriterije za izbor zaposlenih in merila za izračun za odloženo plačilo za ohranjanje
talentov in zaposlenih in v tem delu sledila ugotovitvam Računskega sodišča, vendar
predlagana rešitev predstavlja odstop od prakse v drugih gospodarskih družbah v Sloveniji.
Poleg tega Ministrstvo za finance ugotavlja, da predlagani sistem nagrajevanja, kot je
predviden v Strategiji, ni primeren upoštevajoč tudi druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v

DUTB v skladu z internimi akti DUTB, v katerih so določene ugodnosti delavca pri delodajalcu.
Predlagani sistem za ohranitev ključnih kadrov tako ni sorazmeren s poslovnim okoljem v
Sloveniji. Ministrstvo za finance posledično internemu aktu Strategija nasprotuje.
Računsko sodišče je obenem v okviru revizije med drugim priporočilo DUTB, naj slednje
zaprosi finančno ministrstvo in vlado za mnenje o načinu izračuna kazalnikov poslovanja in o
skladnosti izbranega načina z določili smernic za delovanje. Slednja je v tej zvezi posredovala
ministrstvu v mnenje interni akt Navodila za spremljanje zakonsko določenih ciljev DUTB.
Glede omenjenih navodil pa se je vlada seznanila z mnenjem ministrstva, da dosledno
povzemajo kazalnike poslovanja, ki so opredeljeni v veljavnih smernicah. Finančno ministrstvo
je že pri pripravi sedaj veljavnih kazalnikov poslovanja aktivno sodelovalo z DUTB in sproti
reševalo odprta vprašanja glede interpretacije določenih vsebin postavk za izračun teh
kazalnikov. Ministrstvo in vlada tako menita, da je način izračuna kazalnikov poslovanja
ustrezen in skladen z veljavnimi smernicami.
Vlada se je seznanila tudi s poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad
DUTB ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018. DUTB je v
obdobju poročanja po oceni ministrstva dosegla ključne cilje in uresničevala strateške
usmeritve, zlasti unovčevala premoženje v skladu z določbami Zakona o ukrepih RS za
krepitev stabilnosti bank. DUTB je tako v tretjem četrtletju letos ustvarila 54,8 milijona evrov
prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v letu 2018 pa 171,8 milijona evrov, kar predstavlja
8,5 % celotne prenosne vrednosti portfelja. To pomeni, da je DUTB na dobri poti do doseganja
zakonskega cilja 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev na letni ravni. Stroški
poslovanja so bili v tretjem četrtletju za 13 % nižji kot v enakem obdobju lani.
Tokratno poročilo je pripravljeno na način, da pojasnjuje tudi druge aktualne teme glede
DUTB, in sicer o pregledu poslovanja v obdobju od leta 2013 do prvega polletja 2018, pripravi
odgovora na končno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije glede poslovanja DUTB,
posebni reviziji v DUTB, imenovanju novega neizvršnega direktorja v pristojnosti MGRT,
urejanju obvladovanja nasprotja interesov v DUTB, problematiki hipotek nepremičnin v lasti
podizvajalcev in problematiki parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori.
Vlada je kot skupščina imenovala tudi revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih
izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019, in sicer revizijsko družbo KPMG
Slovenija.
Vir: MF
Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA
Vlada je obravnavala Poročilo nadzornega sveta (NS) javnega podjetja INFRA, izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o., glede ugotovljenih nepravilnosti direktorja javnega podjetja.
NS ni podal soglasja direktorju Infra d.o.o. za podpis Prodajne pogodbe za nakup zemljišč na
območju koncesije niti ni podal soglasja za prenos koncesijske pravice za izkoriščanje
mineralnih snovi iz prenosnika Kostak d.d. na javno podjetje Infra d.o.o. Zavrnitev soglasja za
podpis pogodbe je NS utemeljil s stališčem, da direktor ni imel pooblastila vlade za predlagan
podpis pogodbe. S prenosom koncesije na javno podjetje INFRA d.o.o., za katero ni bil
izkazan interes države, bi tudi finančno breme obveznosti, ki bi jih moral izvajati obstoječi
koncesionar in strošek nadomestila za škodo zaradi zmanjšanih prihodkov iz naslova rudarske
pravice prešla v breme države. V zvezi z očitki NS je direktor javnega podjetja INFRA d.o.o.
izpostavil, da mu je podeljeno pooblastilo, da v imenu in na račun RS pridobiva vsa zemljišča v
območju koncesije za hidroelektrarno Brežice. Predlog pogodbe je po stališču direktorja
potrebno šteti kot pogodbo za pridobitev zemljišč, predviden z namenom zagotovitve poplavne
varnosti na HE Brežice. Predlogu prodajne pogodbe je bilo priloženo tudi Poročilo ocene
vrednosti pravic na nepremičninah in določitev nadomestila za škodo. Glede ocene vrednosti
je bila uporabljena metoda donosa nepremičnin. Glede ocene nadomestila za škodo, pa je

predpostavljeno, da bi lastnik zemljišč na podlagi novih koncesij do leta 2033 lahko izčrpal
mineralno surovino, razlastitev pa bi nastopila po izteku koncesijske pogodbe.
NS ugotovil tudi, da je direktor javnega podjetja INFRA d.o.o. sklenil pogodbo »Gradnja čistilne
naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem«, in sicer brez pridobljenega predhodnega
soglasja NS. V zvezi z navedenim očitkom NS, je direktor javnega podjetja INFRA pojasnil, da
je šlo za nenamerno napako. Direktor je takoj, ko je ugotovil svojo napako, pogodbo predložil v
soglasje NS. Vlada meni, da je direktor javnega podjetja INFRA d.o.o. v zvezi z nepravilnostmi
na katere je opozoril NS, zadovoljivo pojasnil svoja ravnanja. Vlada ugotavlja, da ima direktor
javnega podjetja INFRA še zaupanje ustanovitelja, ki pa je pogojeno z nadaljnjim zakonitim in
strokovnim opravljanjem funkcije direktorja.
Vir: MOP
Vlada razglasila Vilo Tomšičeva 12 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o razglasitvi Vile Tomšičeva 12 v Ljubljani za kulturni
spomenik državnega pomena.
Vila je kulturni spomenik z zgodovinskimi, umetnostnozgodovinskimi, arhitekturnimi in vrtnoarhitekturnimi vrednotami, z izjemnim kulturnim pomenom za Republiko Slovenijo. Je lokacija
pomembnega zgodovinskega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije in ena od značilnih vil
v četrti med državnimi kulturnimi institucijami. Vila je stavbna celota s kakovostnimi prvinami
historicizma in funkcionalizma.
Razglasitev za kulturni spomenik je na pobudo Fundacije Rudi Šeligo in akademika Nika
Grafenauerja ter ob podpori slovenskih pisateljev predlagala strokovna organizacija Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, ki je pripravila tudi utemeljene strokovne podlage za
razglasitev. Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi z namenom, da se ohranijo
njene kulturne vrednote, prepoznavnost vile in njena sedanja javna kulturna raba.
Vila je bila prva najemniška vila v mestu in del četrti ob Prešernovi cesti, urejeni po letu 1875
po urbanističnih načrtih Adolfa Wagnerja. Četrt odlikujejo kakovostne stavbe, ki jih obdajajo
urejene in z drevoredi obsajene ceste. Vila je leta 1957 postala sedež Društva slovenskih
pisateljev, ki je še vedno lastnik vile. Nekaj let pozneje sta svoje prostore tu dobili društvi
Slovenski PEN in Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Večji zgodovinski pomen je imela
vila v predosamosvojitvenem času Slovenije, konec 80. let 20. stoletja, ko je Društvo
slovenskih pisateljev prevzelo pobudo v družbenopolitičnih polemikah, ki so pripeljale do ideje
o samostojni slovenski državi. V salonu v pritličju vile je nastal osnutek prve slovenske ustave.
Vir: MK
Vlada daje soglasje družbi Borzen, d.o.o. k sklenitvi Pogodbe o okvirnem kreditu
Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. (v
nadaljevanju: Akt) skupščina odloča o soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad
1.000.000 EUR.
Družba BSP d.o.o. je družbo Borzen,d.o.o. kot družbenika na podlagi 11. člena Družbene
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo BSP Energetska Borza d.o.o. pozvala k odobritvi
najema kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio EUR za potrebe pokrivanja razlik v
plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov sklenjenih na borzi. En od
pogojev za odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s
predložitvijo bianco menic.
Evropska komisija je dne 24. julija 2015 sprejela Uredbo 2015/1222 o določitvi smernic za
dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, ki je upoštevala tudi Uredbo 714/2009

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za
čezmejne izmenjave električne energije.
Na podlagi Uredbe 2015/1222 je družba BSPd.o.o. v zadnjem četrtletju leta 2015 z odločbo
Agencije za energijo RS pridobila status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo
(IOTEE), ki ji v 7. členu nalaga, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega
omrežja, izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na mejah slovenskega
elektroenergetskega sistema. Naloge IOTEE pri izvedbi enotnega spajanja trgov vključujejo
prejemanje naročil s strani udeležencev na trgu, celotno odgovornost za ujemanje in
dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj
dneva, objavljanje cen in izvajanje finančne poravnave pogodb, ki izhajajo iz trgovanja.
Za nemoteno izvedbo spajanja trgov na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema mora
družba BSP, med ostalimi nalogami IOTEE, zagotavljati zadostna sredstva za izvedbo
čezmejne finančne poravnave sklenjenih poslov in sredstva za pokrivanje razlik v plačilih DDV.
Od vstopa družbe BSPd.o.o. v izvedbo enotnega evropskega spajanja trgov za dan vnaprej v
letu 2014 in do vključno leta 2017 se je vrednost letne finančne poravnave poslov sklenjenih
na slovenski borzi povečala z 250 mio EUR na 340 mio EUR. Vsakodnevna izpostavljenost
borze se sicer izračuna kot zmnožek urnih tržnih cen elektrike na borzi in kupo/prodanih količin
elektrike.
Pri izvedbi čezmejne poravnave je družba BSPd.o.o. izpostavljena tveganju neizpolnitve
finančnih obveznosti s strani tujih nasprotnih strank/klirinških hiš. Pri plačilih s strani tujih
nasprotnih strank se namreč pojavlja tveganje, da denarna sredstva s strani dolžniške tuje
nasprotne stranke ne prispejo na poravnalni račun družbe BSP v za to predvidenih časovnih
okvirih, ker npr. zastanejo v medbančnem sistemu. Družba BSP ima kot zavarovanje
opredeljenih izpostavljenosti predložena kritja s strani tujih nasprotnih strank, vendar je za
njihovo unovčenje potreben ustrezen čas. Posledično mora imeti družba BSPd.o.o.
zagotovljena denarna sredstva v obliki enoletnega kratkoročnega revolving kredita, ki ga lahko
po potrebi takoj aktivira.
Hkrati se s povečevanjem prometa na borzi povečujejo tudi zneski, ki jih družba BSPd.o.o.
zalaga FURS, iz naslova pokrivanja razlik v plačilih DDV. Zaradi mehanizma obrnjene davčne
obveznosti med državami članicami EU in spremenljivih pozicij borznih članov pri trgovanju na
slovenskem borznem trgu namreč prihaja do velikih nihanj pri plačilih/vračilih DDV, ki izhajajo
iz obračunanih obveznosti ali terjatev do FURS. Iz dnevnih poslov sklenjenih na borzi ima
družba BSPd.o.o. sicer pravico do povračila DDV s strani FURS, ki pa se zgodi enkrat na
mesec za preteklo obračunsko obdobje enega meseca. V vmesnem obdobju mora družba
BSP zagotavljati denarna sredstva za zalaganje DDV. Družba BSPd.o.o. je je v preteklih letih
za opredeljeni namen zalagala do 2,5 mio evrov sredstev, prek uporabe predmetnega
enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita.
Družba BSP je glede na opredeljene potrebe po obratnih sredstvih pridobila ponudbo za
enoletni kratkoročni okvirni kredit v višini 3,5 mio evrov glavnice pod naslednjimi pogoji:
- obrestna mera 3-mesečni EURIBOR + 0,80 % p.a., vendar skupaj ne manj kot 0,80 %
p.a.,
- nadomestilo za rezervacijo sredstev 0,25 % p.a.,
- zavarovanje z izdajo bianco menic.
Na zahtevo banke morata k pogodbi o najemu enoletnega okvirnega kredita kot solidarna
poroka pristopiti družbenika BSP, vsak do ½ kredita, ki morata hkrati za zavarovanje svoje
obveznosti predložiti tudi bianco menice.
Predlagatelj podpira predlog uprave in NS, saj je Borzen polovični lastnik BSP-ja in je tako v
interesu Borzena kot države, da družba BSPd.o.o. zagotavlja nemotene izvedbe čezmejne
poravnave na slovensko - italijanski in slovensko - avstrijski meji, ter da aktivno pristopa k
uvedbi enotnega spajanja trgov na slovensko –hrvaški meji. Nedelovanje bi pomenilo omejitev
pristojnosti BSP-ja na slovensko - hrvaški meji. S tem bi onemogočili enega izmed ključnih
projektov BSP-ja- razvoj več-regijskega spajanja trgov. Družba BSPd.o.o je 24.2. 2015 postala
polnopravni član več-regijskega spajanja trgov, kar ji omogoča, da sodeluje v operativnem

izvajanju enotnega evropskega trga za dan vnaprej. To pa pomeni, da bosta morala oba
družbenika tako Borzen kot Eles dokapitalizirati družbo BSPd.o.o., ji s tem omogočiti širitev in
učinkovito izvajanje nalog.
Ne glede na to, da predlog nima neposredne pravne podlage v določbi ustanovitvenega akta,
ima prevzem solidarne poroštvene obveznosti družbe Borzen, d.o.o. v primeru neplačila
družbe BSP, d.o.o. kot glavnega dolžnika enake posledice, kot v primeru najema kredita, zato
ministrstvo predlaga vladi Izdajo soglasja za izdajo solidarnega poroštva za kredit družbe
BSP,d.o.o.
Vir: MzI
Vlada prerazporedila sredstva med proračunskimi uporabniki
Vlada je izvedla nekatere prerazporeditve sredstev med proračunskimi uporabniki. Skupna
vrednost vseh prerazporeditev je 21,9 milijona evrov, od tega se med drugim za starševska
nadomestila prerazporeja 13,7 milijona evrov in 2,3 milijona evrov za zagotavljanje likvidnostni
kmetij, ki so jih prizadele naravne ujme.
Vlada je Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje starševskih
nadomestil prerazporedila sredstva v skupni višini 13,7 milijona evrov. Sredstva v višini milijon
evrov je vlada prerazporedila iz rezerve za stroške predsedovanja EU. Na podlagi dopisa
Ministrstva za finance so se od različnih proračunskih uporabnikov za pokrivanje zakonske
obveznosti iz naslova izplačil nadomestil v času starševskega dopusta prerazporedila sredstva
v višini 11,7 milijonov evrov. Poleg tega se je za ta namen milijon evrov prerazporedil tudi v
okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti prerazporedila 4,4 milijona evrov za transfere brezposelnim in za transfere za
socialno ogrožene. Sredstva se bodo zagotovila iz proračunskih postavk, na katerih je
ocenjena nižja realizacija od planiranih sredstev.
Vlada je zaradi zagotavljanja likvidnosti kmetij na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami,
še posebej tistih, ki so jih v tekočem letu prizadele naravne ujme na Program razvoja
podeželja (slovenska udeležba) prerazporedila 2,3 milijona evrov.
Zaradi neporabljenih sredstev, načrtovanih za leto 2018, za skupni projekt Vzorčne turistične
kmetije Gorski Kotar, je vlada prerazporedila 72 tisoč evrov iz Urada za Slovence v zamejstvu
in po svetu na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vlada je znotraj proračunskega načrta Predsednik Republike Slovenije prerazporedila 43 tisoč
evrov. Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta, Predsednik Republike Slovenije
bodo ta sredstva namenjena za plačila prejetih računov izvajalcev.
Vir: MF
Vlada seznanjena s tretjim četrtletnim poročilom SDH
Vlada se je seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o
upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. julija 2018 do 30. septembra 2018.
Med drugim so bile v omenjenem obdobju pri pridobivanju kapitalskih naložb izvedene
naslednje aktivnosti:
- KOTO: SDH je v tretjem četrtletju 2018 nadaljeval z aktivnostmi povezanimi z odplačnim
prenosom poslovnega deleža družbe Koto iz DUTB na državo. Vlada je v juniju 2018 kot
skupščina DUTB odločila, da DUTB svoj celotni delež v družbi Koto odplačno prenese v last
države proti plačilu denarnega zneska v višini ocenjene tržne vrednosti poslovnega deleža, ki
ga je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Vlada se je kot skupščina DUTB

seznanila tudi z osnutkom pogodbe in soglašala, da pogodba vsebuje tudi pogodbeni klavzuli,
t.i. »top up« ter »earn-out« ter določila najvišji dovoljeni znesek doplačila. DUTB in SDH sta na
podlagi sklepa vlade podpisala pogodbo in izpolnila vse odložne pogoje. Delež države v KOTU
bo 66,2321 %, medtem ko bo imela 93,6886 % glasovalnih pravic.
- CSS: Skupščina družbe CSS je 16. maja 2018 sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala družbe s strani države v višini 500 tisoč evrov. Vplačilo denarnega vložka je bilo
izvedeno 21. junija 2018, povečanje osnovnega kapitala države do 30. junija 2018. Povečanje
osnovnega kapitala v sodni register je bilo izvedeno 9. julija 2018.
- PETROL: SDH je 30. avgusta 2018 Ministrstvu za finance posredoval dodatno pojasnilo v
zvezi z utemeljitvijo nakupa delnic družbe PETROL od DUTB.
V istem obdobju so bile na področju odsvojitev kapitalskih naložb in naložb v postopku
prodaje, ki so v imetništvu SDH oziroma države, izvedene naslednje aktivnosti:
- ABANKA: Izbran je bil finančni svetovalec in sicer BNP Paribas iz Pariza ter pravni
svetovalec odvetniška družba KBP. V teku je postopek finančnega, pravnega in davčnega
skrbnega pregleda Abanke.
- NLB: Na podlagi sprejetih dokumentov s strani vlade in Evropske komisije o ponovnem
postopku prodaje poslovnega deleža do 25 % plus eno delnico, je SDH sklenil pogodbo s
pravnimi svetovalci, pravnimi svetovalci konzorcija bank ter s pooblaščenimi ocenjevalci
vrednosti podjetij. Z Deutsch bank, ki je skupni globalni koordinator je podpisna mandatna
pogodba.
Vir: MF
Sklepi Skupščine družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o.
Vlada daje soglasje k ustanovitvi odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o., s sedežem v Lipici.
Hkrati je sprejela tudi sklep o določitvi nagrad in sejnin članov nadzornega sveta družbe
Holding Kobilarna Lipica d.o.o..
Nadzorni svet družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. bo bdel nad delom poslovodstva družbe
in kot podaljšana roka skupščine zagovarjal interese lastnika.
Člani nadzornega sveta bodo za opravljanje svoje funkcije prejeli plačilo, in sicer za udeležbo
na seji 150 evrov bruto, pri čemer sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje
sejnine. Poleg sejnin bodo člani nadzornega sveta prejeli tudi osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini do 3.500 evrov bruto na leto za posameznega člana, medtem ko je predsednik
nadzornega sveta upravičen tudi do doplačila v višini 50 % tega zneska, namestnik
predsednika pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila člana nadzornega sveta.
Vir: MGRT

Holding Kobilarne Lipica d.o.o. bo nastopal kot investitor pri prenovi objektov na
posestvu Kobilarne Lipica
Vlada je z družbo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne
pravice in s tem holdingu omogočila, da nastopa v vlogi investitorja.
V spomeniškem območju Kobilarne Lipica je bilo v preteklih letih kar nekaj investicij, ki so
dvignile raven kakovosti izvajanja javne službe in omogočajo boljše pogoje za konjerejo in
konjeništvo. Enake usode pa ni bila deležna infrastruktura, ki je namenjena opravljanju
pridobitnih dejavnosti, saj je zaradi pomanjkanja večjih vlaganja v daljšem obdobju v zelo
slabem stanju in ne omogoča dviga ravni kakovosti turistične ponudbe.
Holding Kobilarne Lipica d.o.o. je pričel s pripravo načrtov za predvidene investicijske posege
na objektih, ki so nujno potrebni obnove in so predpogoj za izboljšanje ravni kakovosti celovite
ponudbe na območju Kobilarne Lipica. Na osnovi predvidenih posegov so bile identificirane
nepremičnine, ki so povezane z nameravanimi investicijami in na katerih je potrebno ustanoviti

stavbno pravico, da lahko holding nastopa v vlogi investitorja in posledično prične s postopki
pridobivanja potrebnih dovoljenj.
Vlada bo ustanovitev stavbne pravice holdinga izvedla z neposredno pogodbo, za podpis
katere je danes pooblastila ministra Zdravka Počivalška.
Vir: MGRT

Vlada se je seznanila z informacijo o prostovoljnem prispevku za Svet Evrope za
podporo dela Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o prostovoljnem prispevku za Svet
Evrope za podporo dela Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili,
ki sta v posebnem interesu RS . Prostovoljni prispevek iz prejšnje točke v višini 3.000,00 EUR
za leto 2018 in 3.000,00 EUR za leto 2019 se bo nakazal s proračunske postavke Ministrstva
za zdravje (MZ) 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.
Generalni sekretar Sveta Evrope je Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Svetu
Evrope v Strasbourgu, zaradi nezadostnega financiranja s strani držav v obliki članarin, pozval
k finančnemu prispevku, četudi simboličnem, kot izraz zaveze prizadevanjem Sveta Evrope za
izboljšanje zdravja in varnosti potrošnikov. MZ tako predlagalo, da za delo odborov, za katere
je posebej zainteresirano, prispeva po 3.000,00 EUR za leti 2018 in 2019.
Podpora bo namenjena delu Odbora za kozmetiko CD-P-COS (Committee for Cosmetics and
Consumer Health (Partial Agreement)) in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili CD-PMCA (Committee for Food Contact Material and Articles (Partial Agreement)).
Zaradi odličnega sodelovanje s Svetom Evrope na vseh področjih dela Sveta Evrope, vezanih
na področje dela MZ, je MZ predlagalo, da se prispevek nameni za nadaljnje delovanje odbora
za kozmetiko CD-P-COS in odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili CD-P-MCA, v katerih
je RS že več let članica.
Odbor za kozmetiko se ukvarja z vprašanji skladnosti kozmetike na področjih, ki jih EU s
svojimi predpisi (še) ne regulira. Tako se ta odbor ukvarja z vprašanji varnosti otroške
kozmetike, črnil za tetoviranje, eteričnih olj, izdelkov za zaščito pred sončenjem, redno se na
trgu preverjajo vnaprej dogovorjene kategorije kozmetičnih izdelkov, da bi se zmanjšalo
tveganje za zdravje prebivalcev. Odbor za kozmetiko povezuje v mrežo laboratorije za uradni
nadzor kozmetike, v okviru katere se razvijajo nove analizne metode, organizirajo se
medlaboratorijski primerjalni preskusi, izvajajo se skupne študije nadzora trga, izmenjujejo se
podatki o analiznih metodah, rezultatih preskušanja, s končnim namenom izboljšanja nadzora
kozmetičnih izdelkov na trgu. Delovanje mreže učinkovito nadomešča delo skupine za
analizne metode za kozmetiko v okviru EK, ki ni več aktivna.
Odbor za materiale, ki prihajajo v stik z živili se ukvarja z vprašanji zdravstvene neoporečnosti
posode, embalaže in drugih predmetov, ki prihajajo v stik z živili in zdravili, so pa izdelani iz
materialov, ki jih EU s svojo zakonodajo specifično še ne ureja. Gre za kovinske materiale,
papir vključno z recikliranim papirjem, tiskarska črnila, pluto, gumo, silikone in druge materiale
v stiku z živili in zdravili. Razvite so bile številne metode za preskušanje migracije različnih
nevarnih snovi iz teh materialov v živila in simulante za živila. Določene so bile najvišje
koncentracije snovi pri katerih sproščanje ne pomeni tveganja za zdravje. Izdelani so seznami
snovi, ki so ocenjene kot varne za uporabo pri določenih materialih in so določeni pogoji za
njihovo uporabo, da bi se potrošnika zavarovalo pred tveganji. Slovenija je predlagala, da se
Odbor za materiale, ki prihajajo v stik z živili začne ukvarjati tudi z emajli, ki prihajajo v stik z
živili, ker doslej še niso bili obravnavani. Predlog je bil sprejet in čaka na dogovor z EU, ki je v
zadnjem času izrazila interes, da se loti obravnave te teme. V tem primeru je Svet Evrope ne
bi obravnaval.
Vir: MZ

Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2017 –
predlog za obravnavo
Vlada je sprejela poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto
2017 in ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru.
Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije se pripravljajo na
podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18). Z njimi se Vladi, Državnemu zboru in javnosti vsakoletno
prikažejo glavni dosežki Slovenije s tega področja ter poda ocena uspešnosti uresničevanja
ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja. Gre za redno aktivnost vlade. Namen poročila
je tudi, da se ugotovi, v kolikšni meri se je mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije
izvajalo v skladu z geografskimi in vsebinskimi usmeritvami kot jih je za leto 2017 določala še
Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta
2015 (Uradni list RS, št. 73/08). Državni zbor je septembra 2017 sprejel novo resolucijo, ki
usmerja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč od leta 2018 dalje.
Slovenija je v letu 2017 za mednarodno razvojno pomoč namenila 67,23 milijona evrov, kar
predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND).
Dve tretjini razvojne pomoči v letu 2017 oziroma 45,12 milijona EUR predstavlja večstranska
razvojna pomoč. Največji del le-te predstavlja prispevek v proračun EU, ki se nameni za
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v okviru EU, sledi prispevek v Evropski razvojni
sklad, namenjen financiranju razvojnega sodelovanja EU s skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav ter čezmorskimi državami in ozemlji. Pomemben del večstranske pomoči
namenja Slovenija tudi preko sistema Organizacije združenih narodov in Skupine Svetovne
banke.
Eno tretjino uradne razvojne pomoči oziroma 22,11 milijona EUR predstavlja dvostranska
razvojna pomoč. Največji delež le-te predstavljajo oprostitve šolnin in štipendije, v ta sklop pa
sodijo tudi razvojni in humanitarni projekti, tehnična pomoč, namenski prispevki preko
mednarodnih organizacij, podpora delovanju mednarodnih nevladnih organizacij,
administrativna pomoč, ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega
sodelovanja ter stroški za oskrbo beguncev in migrantov v Sloveniji. Največji delež
razpoložljive dvostranske pomoči, t.j. dvostranske razvojne pomoči brez administrativnih
stroškov, je Slovenija tudi v letu 2017 namenila regiji Zahodnega Balkana, posamično pa
največ Bosni in Hercegovini.
9-odstotno zmanjšanje obsega uradne razvojne pomoči glede na leto poprej je v nekoliko
večjem delu posledica zmanjšanja dvostranske razvojne pomoči, na kar je najbolj vplival
znatno manjši obseg stroškov z begunci in migranti, katerega upravičeni delež se po pravilih
Odbora za razvojno pomoč OECD upravičeno šteje v uradno razvojno pomoč. Obseg
dvostranske razvojne pomoči se je zmanjšal za 12 odstotkov. Glede na leto prej se je zmanjšal
tudi obseg večstranske razvojne pomoči, in sicer za 7 odstotkov.
Slovenija bi morala v skladu z mednarodnimi zavezami okrepiti prizadevanja za postopno
povečevanje deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč, da bi do leta
2030 dosegla 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka. 0,16 % bruto nacionalnega dohodka
za uradno razvojno pomoč v letu 2017 predstavlja padec za 0,03 odstotne točke glede na leto
prej.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Islamsko republiko Afganistan na
drugi strani
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za
partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in

Islamsko republiko Afganistan na drugi strani, sklenjenega v Münchnu 18. februarja 2017, in
ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani in Islamsko republiko Afganistan na drugi strani, ki je bil sklenjen 18.
februarja 2017 v Münchnu, vzpostavlja široko partnersko podlago za krepitev vezi in
sodelovanja med Evropsko unijo in Afganistanom na številnih področjih, predvsem pri podpori
miru in varnosti, spodbujanju trajnostnega razvoja in stabilnega in demokratičnega političnega
okolja ter vključevanju Afganistana v svetovno gospodarstvo, spodbujanju razvojnega
sodelovanja in razvoju trgovine in naložb. Bistveni element sporazuma predstavlja okrepitev
dialoga in sodelovanja med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Afganistanom,
kjer se strani med drugim zavezujeta h krepitvi zmogljivosti za podporo razvoju afganistanskih
institucij.
Vir: MZZ
Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini – predlog za
obravnavo
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske
konvencije o krajini, sklenjenega v Strasbourgu 15. junija 2016.
Evropska konvencija o krajini (EKK) je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in
načrtovanju krajin ter o izobraževanju in ozaveščanju javnosti o pomenu in vrednotah krajin.
Nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta 20. oktobra 2000 v
Firencah v Italiji. EKK je začela veljati 1. marca 2004. EKK je do danes podpisalo že 41 držav
in od tega ratificiralo 39 držav. Republika Slovenija jo je podpisala 7. 3. 2001 in jo ratificirala
leta 2003. Protokol o spremembi Evropske konvencije o krajini (v nadaljnjem besedilu:
protokol) je sprejel Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope na 1260. seji dne 15. junija
2016. Podpis protokola ni predviden. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena protokola bi začel
veljati 1. avgusta 2018, vendar je njegovi uveljavitvi nasprotovala Portugalska.
Protokol uvaja spremembe EKK, ki se nanašajo na promocijo evropskega sodelovanja z
neevropskimi državami, ki želijo pristopiti k EKK.
Vir: MZZ
Ocena o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni
skupnosti
Vlada se je seznanila z Oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike
Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge Deklaracije o zunanji
politiki Republike Slovenije in strateškega dokumenta o zunanji politiki Republike Slovenije.
Deklaracija o zunanji politiki RS, sprejeta 10. julija 2015, določa, da minister za zunanje
zadeve v imenu vlade Državnemu zboru letno predstavi Oceno o razvoju mednarodnih
odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne
naloge Deklaracije o zunanji politiki RS in strateškega dokumenta o zunanji politiki RS.
Skladno s sklepom, sprejetim na 78. seji Odbora DZ RS za zunanjo politiko 15.3.2017, mora
biti naslednje poročilo v skladu z Deklaracijo o zunanji politiki RS posredovano Državnemu
zboru 3 mesece po nastopu mandata nove vlade.
Splošne značilnosti razmer v mednarodni skupnosti se v obdobju od marca 2017, ko je bilo
pripravljeno zadnje poročilo, v bistvenih elementih niso spreminjale. Še vedno smo priča visoki
dinamiki sprememb na področju političnih odnosov, varnostnih izzivov in groženj, ekonomskih
tokov, pa tudi v kontekstu splošnih družbenih odnosov in vrednot.

Mednarodno okolje ostaja nepredvidljivo. Na to vpliva unilateralno poseganje v sistem
mednarodnih odnosov, bilateralno obravnavanje širših mednarodnih vprašanj ter slabitev
multilateralizma in globalne mednarodne ureditve. Posamezne države vse več pozornosti
namenjajo krepitvi nacionalnih politik in sledenju individualnim, ozkim nacionalnim interesom.
Zlasti v luči skokovitega napredka na področju tehnologije in digitalizacije se na pomemben
način spreminjajo orodja, s pomočjo katerih države ali nedržavni akterji vplivajo na druge
akterje v mednarodni skupnosti. Hibridni izzivi in grožnje so postali del mednarodnega
vsakdana, krepijo se zlonamerne kibernetske aktivnosti, ki niso več usmerjene v kriminalne
dejavnosti, temveč je njihov cilj oslabiti ali celo onemogočiti učinkovito delovanje držav in
družb. Dezinformacijske in propagandne kampanje zamegljujejo dejansko stanje in dejstva.
Vzpostavljajo se sistemske motnje osnovnih demokratičnih procesov (npr. izvedba volitev).
Terorizem in radikalizacija ostajata izziva, s katerima se je potrebno še naprej aktivno soočati,
tako v zunanjepolitičnih procesih, kot tudi procesih znotraj držav. Prepletanje notranje in
zunanje varnosti postaja eden od najbolj aktualnih stebrov zagotavljanja celovite varnosti in
stabilnosti. Neuravnotežena gospodarska situacija, ki je podkrepljena z vedno večjimi
negativnimi učinki podnebnih sprememb in vpliva tudi na globalne migracijske tokove, je še
naprej zaskrbljujoča.
Težnje posameznih držav, da se z notranjimi izzivi soočajo na račun obstoječih mednarodnih
režimov in dogovorov verjetno ne bodo pripomogle k nadaljnji krepitvi globalnega sistema
upravljanja. Pričakovati je tudi težavnejša obdobja pri pogajanjih za načrtovane trgovinske
sporazume in pri prizadevanjih za reformo ter krepitev multilateralnega mednarodnega
sistema.
Vir: MZZ
Prispevek Republike Slovenije Uradu visoke komisarke OZN za človekove pravice za
leto 2018
Vlada je sprejela sklep, da Republika Slovenija Uradu visoke komisarke OZN za človekove
pravice za leto 2018 nameni 18.000 EUR.
Urad visoke komisarke OZN za človekove pravice (UVKČP), ki ima mandat mednarodne
skupnosti za promocijo in zaščito vseh človekovih pravic, predstavlja zavezanost mednarodne
skupnosti k univerzalnim idealom človekovega dostojanstva.
UVKČP je del Sekretariata OZN in ima sedež v Ženevi. UVKČP ima tudi več regionalnih
pisarn. Vodi ga visoka komisarka ZN za človekove pravice (VKČP) Michelle Bachelet Jeria, ki
je najvišje rangirana uslužbenka OZN za človekove pravice in vodi delovanje OZN na področju
človekovih pravic.
UVKČP služi kot sekretariat mehanizmov OZN za človekove pravice, vključno s pogodbenimi
telesi in posebnimi postopki Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Koordinira delovanje
OZN na področju človekovih pravic, vključno z aktivnostmi izobraževanja za človekove pravice
in za sodelovanje z javnostmi. Njegove tematske prioritete so krepitev mednarodnih
mehanizmov za človekove pravice, krepitev enakosti in boj zoper diskriminacijo, boj zoper
nekaznovanost ter krepitev odgovornosti in vladavine prava, vpenjanje človekovih pravic v
razvojne in ekonomske zadeve, širitev demokratičnega prostora, zgodnje opozarjanje in
varstvo človekovih pravic v konfliktih, nasilju in pomanjkanju varnosti.
Slovenija že dalj časa zastopa načelno stališče, da bi bilo potrebno povečati delež proračuna
OZN za delovanje organizacije na področju človekovih pravic kot enega od treh stebrov
delovanja OZN (trenutno približno 3% proračuna OZN, kar je bistveno manj kot druga dva
stebra njegovega delovanja). V letu 2017 je UVKČP prejel skupno 142 mio USD iz naslova
prispevkov držav, kar pa ne pokrije vseh aktivnosti iz njegovega rednega mandata.

Republika Slovenija, trenutno članica SČP za obdobje 2016–18 in predsedujoča SČP v letu
2018, je v preteklosti UVKČP redno namenjala letne prispevke, tudi v nevezani obliki. Zadnji
tovrstni prispevek UVKČP je bil namenjen l. 2017, in sicer 15.000 EUR. Prispevek UVKČP ni
obveza članic SČP, se pa za povečane prispevke v času članstva odločajo vse primerljive
države članice OZN.
Upoštevajoč tudi, da so prioritete delovanja UVKČP zelo podobne slovenskim
zunanjepolitičnim prioritetam na področju človekovih pravic, bi finančna podpora UVKČP
dodatno utrdila mednarodni ugled Republike Slovenije kot države, ki spoštuje in promovira
človekove pravice ter si hkrati prizadeva tudi za njihov progresiven razvoj na mednarodni ravni.
Vir: MZZ
Plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam za promocijo
mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic v letu 2018
Vlada je sprejela predlog za plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim
organizacijam za promocijo mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih
pravic v letu 2018.
V luči zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije ter dejavnosti in pomena posameznih
mednarodnih organizacij, v katerih aktivno deluje tudi Slovenija, je Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije predlagalo, da sprejme predlog za
plačilo prispevkov mednarodnim organizacijam za promocijo mednarodnega miru in varnosti,
vladavine prava ter človekovih pravic za leto 2018 v višini 62.000 evrov in sicer: NATO
Skrbniški sklad za Irak (15.000 EUR), OZN - Mednarodni, nepristranski in neodvisni
mehanizem za pomoč pri preiskovanju in pregonu oseb, odgovornih za najtežja kazniva
dejanja zoper mednarodno pravo, ki so bila storjena v Sirski arabski republiki od marca 2011
(10.000 EUR), Organizacija za prepoved kemičnega orožja – OPCW (10.000 EUR), Skrbniški
sklad Mednarodnega kazenskega sodišča za pomoč žrtvam- ICC-TFV (10.000 EUR), Svet
Evrope – komisar za človekove pravice (10.000 EUR), OVSE - Strateška podporna enota v
Pisarni GS Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (5.000 EUR) in Globalni center za
odgovornost zaščititi (2.000 EUR).
Delovanje mednarodnih organizacij in sodišč je odvisno od finančnih prispevkov držav članic in
drugih donatorjev.
Predlagani zneski prispevkov za leto 2018 so oblikovani v skladu s prioritetnimi nalogami
Republike Slovenije v okviru njenih zunanjepolitičnih aktivnosti ter prednostnih nalog na
področju mednarodnega miru in varnosti, mednarodnega prava in človekovih pravic.
Predlagani prispevki so pomembni tudi z vidika ohranjanja mednarodne kredibilnosti naše
države.
Vir: MZZ
Stališče vlade do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za
nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019
za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju. Vlada podpira predlog uredbe.
Cilj tega predloga je določiti ribolovne možnosti za države članice, kar zadeva gospodarsko
najpomembnejše staleže rib v Črnem morju, za leto 2019.
Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči
izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.
Vir: MKGP

Prodaje rezidence veleposlanika – stalnega predstavnika Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri EU v Bruslju
Vlada se je seznanila o namenu prodaje rezidence veleposlanika – stalnega predstavnika
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU v Bruslju.
Stavbo rezidence stalnega predstavnika - veleposlanika Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri EU v Bruslju (v nadaljevanju SPBR) je Republika Slovenija kupila leta 2006
Nakupna cena je znašala 1.800.000 EUR. Gre za klasično meščansko vrstno stavbo (t.i.
"Maison de Maitre") v nizu z manjšim vrtom, zgrajeno leta 1911, skupne površine približno 640
m2. Stavba ni pod spomeniškim varstvom.
Zgradba zaradi prostorske razporeditve ne omogoča ustrezne ali vsaj dovolj optimalne delitve
na protokolarno – reprezentančni in zasebni del, saj ima le eno kuhinjo, ki ni v celoti ločena od
jedilnice, v tem nadstropju pa tudi ni sanitarij. V kolikor bi želeli da zgradba služi kot
protokolarni objekt vsaj v pritličju in prvem nadstropju, bi bilo potrebno izvesti več gradbenih
posegov, ki pa bi terjali znatna finančna sredstva.
Februarja 2018 je prišlo do izliva vode, zato sta bila opravljena pregled stanja stavbe, na
podlagi katerega so bila identificirana potrebna dela, ter cenitev vrednosti stavbe. Okvirni
stroški za obnovo rezidence so ocenjeni na višino 1.041.386 EUR, cenitev rezidence po
metodi potencialnega kupca pa je bila ocenjena na 1.900.000 EUR.
Glede na oceno potrebnega finančnega vložka za obnovo rezidence, ki tudi po obnovi ne bi
bila primerna za organizacijo protokolarnih dogodkov, je bil na MZZ podprt predlog odprodaje
obstoječe rezidence na osnovi predlagane cenitve in najem nove rezidence za stalnega
predstavnika - veleposlanika.
Vir: MZZ
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem
kmetovalcev z bobri.
Vlada med drugim odgovarja, da naseljevanje bobra v Sloveniji poteka naravno spontano, brez
antropogenih intervencij ali regulacij. Z rastočo populacijo bobrov in njeno širitvijo se povečuje
število škodnih primerov v kmetijstvu. Ti se pojavljajo predvsem na urbanih odsekih in v
kmetijski krajini, kjer je pas obrežne vegetacije praviloma močno zožen ter na odsekih, kjer so
se njive, vrtovi in sadovnjaki močno približali obrežju vodotokov. V primeru povzročenih škod
se lastniki večinoma obračajo na Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije ter
upravljalce zavarovanih območij (Krajinski park Kolpa, Regijski park Kozjansko). Strokovni
delavci že v teh primerih svetujejo lastnikom izvedbo ukrepov za preprečevanje škode, v
primerih, ko pa te ni mogoče preprečiti, pa je možnost izplačila odškodnine. Komunikacija z
javnostmi za pripravljanje na sobivanje z bobrom se aktivneje odvija od leta 2015, ko je bil
organiziran prvi mednarodni Bobrov dan na ravni Slovenije. Aktivnosti usmerja Zavod RS za
varstvo narave v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije ter upravami parkov KP
Ljubljansko barje, KP Kolpa in RP Kozjansko. Terenske predstavitve za lastnike so v tem
sklopu organizirane predvsem na območjih, kjer je več stikov ljudi z bobri. V različnih medijih
so bili objavljeni tudi ustrezni informacijski in izobraževalni prispevki. Za uspešno in celovito
uravnavanje sobivanje bobra in človeka poteka priprava strategije ohranjanja bobra. Opredelila
bo cilje, ukrepe za ohranitev bobra v Sloveniji ter ukrepe za aktivno upravljanje z njim. Vlada
odgovarja tudi, da je bober zavarovana vrsta in da je ugodno stanje zagotovljeno z
ohranjanjem življenjskega prostora (večinoma znotraj območij Natura 2000) in varstvenim
režimom za zavarovano vrsto (prepoved uničevanja ali poškodovanja posameznih živali).
Vir: MOP

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pripravo 6. nacionalnega poročila o biotski
raznovrstnosti
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo 6.
nacionalnega poročila o biotski raznovrstnosti.
Vlada na poslančevo prvo vprašanje med drugim odgovarja, da v tej fazi še ne more podati
konkretnega odgovora glede ključnih ugotovitev stanja, saj je 6. nacionalno poročilo o biotski
raznovrstnosti še v pripravi. Format poročanja narekuje opis nacionalnega prispevka k
doseganju globalnih ciljev biotske raznovrstnosti ter oceno učinkovitosti sprejetih ukrepov,
opredelitev pridobljenih izkušenj ter tehničnih, znanstvenih in zmogljivostnih potreb.
Na drugo vprašanje vlada odgovarja, da si Slovenija prizadeva izvajati monitoringe v obsegu,
ki omogoča spremljanje stanja ohranjenosti vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in
habitatnih tipov, ki so ključni kot kazalci stanja. V zadnjih letih poteka monitoring nekaterih
taksonomskih skupin (npr. raki, hrošči, metulji, ribe, ptice, netopirji, ter velike zveri), v prihodnje
pa je treba razširiti obseg vrst in habitatnih tipov, vključenih v monitoring. V odgovoru na tretje
vprašanje vlada med drugim odgovarja, da nacionalno poročilo o biotski raznovrstnosti ni
dokument, ki bi opredeljeval bodoče politike in ukrepe zagotavljanja biotske raznovrstnosti, bo
pa ena od osnov za njihovo pripravo.
Vir: MOP
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede prodornosti slovenskih
izdelovalcev e-avtomobilizacije na kitajski trg
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z omogočanjem
prodora slovenskih izdelovalcev e-avtomobilizacije na kitajski trg.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO 2 za
nova težka vozila določa jasno pot do zmanjšanja emisij CO 2 v sektorju cestnega prometa in
nakazuje smer elektrifikacije težkih tovornih vozil. Slovenija je že zdaj vpeta v grozd eavtomobilizacije na ravni izdelave komponent in električnih motorjev, sočasno pa Kitajska
izraža resen političen interes – v luči okoljskih in podnebnih politik – po tovrstni elektrifikaciji
transporta, zato poslanca zanima, kako bo slovenska vlada izdelovalcem slovenskega eavtomobilskega grozda omogočala prodor na kitajski trg.
Podjetja v slovenskem e-avtomobilskem grozdu se že zdaj prilagajajo na spremembe na
nacionalni, evropski in globalni ravni, saj je sledenje trendom razvoja in pravnim normam na
področju varstva okolja ter ažurno optimiziranje tako delovnih procesov kot izdelkov izjemnega
pomena za gospodarsko uspešnost. Tudi v prihodnje bodo izvajala vse aktivnosti, ki so
pomembne tako za uspeh kot tudi za obstoj v gospodarskem svetu. S potrebnim prilagajanjem
in optimiziranjem bodo strmela k vključevanju v globalne verige vrednosti, predvsem na višje
pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti in s tem v ustvarjanje višje dodane vrednosti.
Slovenskim podjetjem so pri vstopanju na trg Ljudske republike Kitajske na razpolago
instrumenti oz. ukrepi internacionalizacije Ministrstva za zunanje zadeve in ukrepi Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za področje internacionalizacije.
Vir: MGRT
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca
Trčka v zvezi z izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic.
Vlada podaja naslednji odgovor:

Demografske, epidemiološke, tehnološke, logistične in infrastrukturne spremembe ter
pričakovani prihodnji razvoj zahtevajo spremembe v reorganizaciji in optimizaciji dela in
upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, kakor tudi prožno mrežo izvajalcev zdravstvene
dejavnosti. Dolgoročno stremimo k temu, da se javni zdravstveni zavodi na primarni in
sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti pričnejo horizontalno ter vertikalno povezovati. Prav
tako pospešeno združevanje izvajalcev narekuje optimizacija poslovnih in strokovnih procesov.
V RS se je v preteklosti upoštevala predvsem geografska dostopnost do primarnega
zdravstvenega varstva in specialistične dejavnosti, ne pa potrebe prebivalcev, kar se kaže v
neenakosti v zdravju kot tudi neenakosti v kakovosti obravnave med posameznimi skupinami
prebivalstva v RS, zato je kot navedeno, potrebno določiti oziroma razviti merila za mrežo
javne zdravstvene službe z vidika dostopnosti in spreminjajočih se potreb prebivalstva.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 6. členu med drugim določa, da
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva (ReNPZV16–25) vsebuje tudi merila
za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje dostopnost zdravstvenih storitev po območjih.
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« določa naslednja merila za postavitev mreže: število prebivalcev, njihova starostna in
spolna struktura in projekcije gibanja prebivalstva za posameznega območja; zdravstveno
stanje in potrebe prebivalstva; geografska in prometna dostopnost; posebne potrebe ranljivih
skupin in demografsko ogroženih območij.
Prav tako ReNPZV16–25 že določa nekatere usmeritve glede načrtovanja mreže izvajalcev
zdravstvene dejavnosti, in sicer bo načrtovanje za primarno zdravstveno raven temeljilo na
principu povečevanja dostopnosti do kakovostne zdravstvene oskrbe, za sekundarno raven
zdravstvene dejavnosti pa ob dostopnosti tudi na principu zagotavljanja visoke kakovosti
bolnišnične in ambulantne specialistične dejavnosti. Dostopnost do kakovostnih in varnih
zdravstvenih storitev za vse bo ključno izhodišče za specializacijo javnih zdravstvenih zavodov
na posameznih področjih, kjer se soočamo z manj pogostimi boleznimi in stanji.
Da bi postavili oziroma razvili mrežo javne zdravstvene službe in v nadaljevanju pristopili k
optimizaciji in povezovanju javnih zdravstvenih zavodov oziroma specializaciji slednjih, je MZ
v oktobru 2017 s podporo Službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS)
začelo dvoletni projekt »Načrtovanje in upravljanje mreže javne zdravstvene službe«. Namen
projekta je izdelava obsežnega nabora orodij in vzpostavitev mehanizmov upravljanja mreže
javne zdravstvene službe z vidika pravične dostopnosti, spreminjajočih se potreb prebivalstva,
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter racionalne rabe virov.
V okviru projekta se bodo določili kriteriji za prostorsko in časovno razporeditev virov v
zdravstvu glede na ocenjene potrebe prebivalstva po zdravju in razpoložljivost ter zmogljivost
izvajalcev v zdravstveni dejavnosti.
Posebni cilji omenjenega projekta je oceniti zdravstvene potrebe prebivalstva ter
razpoložljivost in zmogljivost izvajalcev zdravstvene dejavnosti (varstva) in razviti merila za
racionalno uporabo človeških in drugih virov v zdravstvu, ki temeljijo na zdravstvenih potrebah
prebivalstva in razpoložljivosti virov.
Nadalje je posebni cilj projekta tudi razviti merila za geografsko porazdelitev virov, s čimer se
zagotavlja enakopraven dostop ter razviti model za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti
izvajalcev zdravstvenega varstva in uporabe virov.
Podlaga za načrtovanje mreže javne zdravstvene službe je tudi razvoj in upravljanje kadrov v
sistemu zdravstvenega varstva. V preteklosti načrtovanje kadrov v zdravstvu ni potekalo kot
usklajen proces, zato več izvajalcev zdravstvene dejavnosti navaja kadrovsko podhranjenost.
Po mnenju Ministrstva za zdravje in vlade gre za večplasten problem, in sicer je razlog za
kadrovsko podhranjenost z zdravniki na eni strani način razpisovanja novih specializacij, ki je
bil v preteklosti v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije in je potekal za regije, po drugi
strani pa je razlog kadrovske podhranjenosti tudi v nepravilni organizaciji dela, nepravilnem
načrtovanju kadrov znotraj določenega zdravstvenega zavoda, kakor tudi neusklajenem
načrtovanju kadrov na državnem nivoju.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi je že bil narejen prvi
korak k boljšemu načrtovanju kadrov (zdravnikov), saj je pristojnost določanja specializacij
zdravnikov prešla iz rok Zdravniške zbornice Slovenije na Ministrstvo za zdravje. Slednje pri
določanju specializacij upošteva sporočene potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži
javne zdravstvene službe, potrebe prebivalcev, mrežo javne zdravstvene službe in podatke iz
registra zdravnikov. Prav tako pri odločanju o specializacijah sodelujejo vse pomembnejše
institucije (Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Nacionalni inštitut za javno zdravje).
Prej omenjeni projekt bo skupaj z navedenimi zakonskimi podlagami omogočil enakomerno
razporeditev zdravnikov v Republiki Sloveniji in povečanje števila zdravnikov na področjih in
območjih, kjer je to potrebno.
Vse navedene aktivnosti bodo podlaga za izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic ter za
nadaljnje načrtovanje kadra v zdravstvu (ne samo zdravnikov).
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca
Trčka v zvezi z evalvacijo omrežja slovenskih bolnišnic.
Vlada podaja naslednji odgovor:
Evalvacija omrežja slovenskih bolnišnic še ni bila izvedena, saj je predhodno potrebna
sanacija bolnišnic in postavitev oziroma določitev meril razvoja mreže javne zdravstvene
službe.
Da bi postavili oziroma razvili mrežo javne zdravstvene službe in v nadaljevanju pristopili k
optimizaciji in povezovanju javnih zdravstvenih zavodov oziroma specializaciji slednjih, je MZ
v oktobru 2017 s podporo Službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS)
začelo dvoletni projekt »Načrtovanje in upravljanje mreže javne zdravstvene službe«. Namen
projekta je izdelava obsežnega nabora orodij in vzpostavitev mehanizmov upravljanja mreže
javne zdravstvene službe z vidika pravične dostopnosti, spreminjajočih se potreb prebivalstva,
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter racionalne rabe virov.
V okviru projekta se bodo določili kriteriji za prostorsko in časovno razporeditev virov v
zdravstvu glede na ocenjene potrebe prebivalstva po zdravju in razpoložljivost ter zmogljivost
izvajalcev v zdravstveni dejavnosti.
V projekt je MZ vključilo tudi predstavnike vseh pomembnih deležnikov v zdravstvu, to so:
Zdravniška zbornica Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica
zdravstvene in babiške nege, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Strokovno združenje
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in
Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport. K sodelovanju so bili povabljeni tudi predstavniki
organizacij Europa Donna in Mreža nevladnih organizacij 25x25.
Posebni cilji omenjenega projekta je:
oceniti zdravstvene potrebe prebivalstva ter
razpoložljivost in zmogljivost izvajalcev zdravstvene dejavnosti (varstva) in razviti merila za
racionalno uporabo človeških in drugih virov v zdravstvu, ki temeljijo na zdravstvenih potrebah
prebivalstva in razpoložljivosti virov.
Nadalje je posebni cilj projekta tudi razviti merila za geografsko porazdelitev virov, s čimer se
zagotavlja enakopraven dostop ter razviti model za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti
izvajalcev zdravstvenega varstva in uporabe virov.
Omenjeni projekt bo razvil orodja za nadaljnje načrtovanje kadra v zdravstvu v prihodnosti in
bo podlaga za evalvacijo, kakor tudi za izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic.

Vir: MZ
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi s prispevkom vlade k razvoju Koalicije
za opraševalce
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s
prispevkom vlade k razvoju Koalicije za opraševalce.
Poslanec dr. Franc Trček je v svojem pisnem poslanskem vprašanju vlado spraševal, kako bo
aktivno prispevala k bodočemu razvoju Koalicije za opraševalce in kako bo v delo koalicije
vključevala zaščito in promocijo kranjske sivke.
Vlada mu odgovarja, da se zaveda, da so čebele odgovorne za velik del svetovnega pridelka
hrane, omogočajo obstoj človeka ter živalskih in rastlinskih vrst, pripomorejo k vzdrževanju
ravnovesja v naravi, so dober bioindikator razmer v okolju, čebelji pridelki pa nam tudi
pomagajo pri ohranjanju našega zdravja. Čebelarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in
pomemben vpliv na okolje in kulturno krajino. Med najpomembnejše vplive na okolje sodi
opraševanje rastlin, ki posledično vpliva na obseg pridelave rastlin v kmetijstvu.
Državni zbor RS je leta 2014 sprejel poseben dokument – Resolucijo o zaščiti kranjske čebele,
ki opredeljuje cilje na področju zaščite kranjske čebele ter predstavlja odgovor na izzive, s
katerimi se sooča sodobno čebelarstvo. Na podlagi resolucije je Vlada RS leta 2014 sprejela
tudi Operativni program za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele, ki podrobneje določa
ukrepe za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele.
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je na pobudo Republike Slovenije
20. decembra 2017 v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za
svetovni dan čebel.
Maja 2018 je MKGP sprejelo Program ukrepov za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele
in divjih opraševalcev. Slovenija je leta 2018 okrepila razpravo na ravni EU, saj lahko z
mednarodnim sodelovanjem naredimo pomemben korak k zmanjševanju ogroženosti čebel in
ostalih opraševalcev.
Slovenska čebelarska akademija je bila ustanovljena kot organizacijska enota Kmetijskega
inštituta Slovenije. V okviru Slovenske čebelarske akademije se bodo organizirala neformalna
izobraževanja na področju čebelarstva.
Na ravni EU se izvajajo triletni programi ukrepov na področju čebelarstva, čebelarji so
upravičeni do podpor tudi v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Na nacionalni ravni
se izvaja financiranje javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki skrbi za ohranitev kranjske
čebele, ozavešča širšo javnost o pomenu čebel, predvsem pa deluje na področju
izobraževanja in usposabljanja. Financira se tudi javno službo zdravstvenega varstva čebel, ki
skrbi za njihovo zdravje.
Kranjska čebela je v Republiki Sloveniji zaščitena na podlagi Zakona o živinoreji, ki jo
opredeljuje kot avtohtono pasmo in določa njeno posebno varstvo.
Evropska komisija je 1. junija 2018 objavila »Pobudo EU za opraševalce«, s katero je želela
nasloviti upadanje pestrosti opraševalcev na ravni EU. Ker so opraševalci v osrčju naših
ekosistemov in je njihova izguba kritična za kmetijstvo in zdravje okolja po vsej EU, je ključni
cilj te pobude zaustavitev upada opraševalcev in ohranitev storitev opraševanja, ki jih
zagotavljajo. Ta pobuda predstavlja strateške cilje in vrsto ukrepov, ki bi jih morale sprejeti EU
in države članice, da bi se spopadle z zmanjševanjem števila opraševalcev v EU. Pobuda
spodbuja zaustavitev upada opraševalcev tudi preko ukrepov skupne kmetijske politike po letu
2020.
S pristopom Slovenije h Koaliciji za opraševalce je vlada podprla pomembno vlogo
opraševalcev pri delovanju ekosistemov, kar med drugim omogoča tudi pridelovanje zdrave in

kakovostne hrane. Znotraj Koalicije bo Slovenija še naprej podpirala vključevanje novih članov
in aktivnosti, ki bodo prispevale k večji ozaveščenosti glede pomena opraševalcev in
predvsem glede njihovega ohranjanja.
Poleg tega vlada na tem področju posveča posebno skrb izvajanju pobude EU za opraševalce,
ki pobude Koalicije v veliki meri konkretizira v ukrepe.
Vir: MKGP
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede uvajanja in financiranja sistemskih
rešitev nove vlade
Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franceta Trčka v zvezi z uvajanjem in
financiranjem sistemskih rešitev nove vlade.
Vlada je v odgovoru poslancu pojasnila, da bo sistemske rešitve za posamezna področja
ekonomske politike oblikovala in usklajevala skladno s postavljenimi prioritetami. Pri tem bo ob
vsebinskih rešitvah ključna ocena učinkov posameznih sistemskih rešitev na javne finance in
njihova dolgoročna vzdržnost, čemur je Slovenija ustavno zavezana. Pri tem bo moral biti
upoštevan tudi celovit pristop z oceno medsebojnih učinkov na posamezne deležnike v družbi
ter tudi vpliv dolgoročni družbeni razvoj. Osnovno dolgoročno vodilo sistemskih rešitev je tudi
sprejeta Strategija razvoja Slovenije 2030.
Vir: MF
URSZR bo vodilna država projekta EU SIQUAKE 2020
Vlada se je danes seznanila z informacijo o sodelovanju Uprave RS za zaščito in reševanje v
mehanizmu EU na področju civilne zaščite, in sicer s projektom »Praktična vaja civilne zaščite
SIQUAKE 2020«.
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) se je uspešno prijavila na razpis Evropske
komisije za vaje v okviru mehanizma na področju civilne zaščite, in sicer s projektom
»Praktična vaja civilne zaščite SIQUAKE2020«.
Namen pridobljenega projekta je povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja sistema
zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji ter mehanizma EU na področju civilne zaščite ob
velikem potresu. Projekt vključuje pripravo in izvedbo dogodkov, kot so vaje, delavnice in
usposabljanja na različnih ravneh (lokalni, regijski, državni in EU) ter pripravo dobrih praks
evropskega mehanizma na področju civilne zaščite.
Glavni dogodek projekta bo vaja SIQUAKE2020, na kateri bo sodelovalo približno 850
udeležencev iz Slovenije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Turčije. Potekala bo v Ljubljani z
okolico maja 2020.
URSZR bo v projektu vodilni partner v konzorciju z Mestno občino Ljubljana, hrvaško Državno
upravo za zaščito in reševanje, nemško Zvezno agencijo za tehnično pomoč ter italijanskim
Oddelkom za civilno zaščito. EU bo projekt financirala v višini 85 odstotkov, 15 odstotkov
sredstev bodo zagotovili drugi udeleženci vaje.
Vir: MO

Sklep o sodelovanju in imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije v Mednarodni
zvezi za spomin na holokavst
Vlada je sprejela Sklep o sodelovanju in imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije v
mednarodni zvezi za spomin na holokavst.

Republika Slovenija je 1.12.2011 postala članica Mednarodne projektne skupine za
spominjanje, raziskovanje in poučevanje o holokavstu (ITF), ki je na plenarnem zasedanju v
Liègu decembra 2012 sprejela 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.
Zaradi kadrovskih sprememb se predlaga sprejem novega sklepa vlade o sodelovanju in
imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst,
ki smiselno povzema veljavne in že dogovorjene ter usklajene sklepe o delovanju delegacije in
financiranju članarine ter nekaterih dejavnosti.
Sestava stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v IHRA:
 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.
Stalna delegacija pri svojem delu sodeluje s predstavniki drugih ministrstev, neodvisnimi
strokovnjaki in predstavniki civilne družbe. Naloga stalne delegacije je aktivna udeležba na
zasedanjih Mednarodne zveze za spomin na holokavst in aktivnosti Slovenije v zvezi z
izobraževanjem, spominjanjem in raziskovanjem holokavsta ter genocida nad Romi.
Med naloge stalne delegacije ne sodijo nobene aktivnosti, povezane s problematiko vračanja
judovskega premoženja, vključno z morebitnimi neformalnimi pogovori.
Administrativna dela za stalno delegacijo opravlja Ministrstvo za zunanje zadeve, ki pokriva
strošek letne članarine v višini 30.000 EUR.
Vir: MZZ

Imenovanje v.d. direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj
Vlada je na današnji seji za vršilko dolžnosti direktorice Urada RS za makroekonomske analize
in razvoj imenovala mag. Majo Bednaš. Njen mandat je omejen do imenovanja novega
direktorja oziroma najdlje do 5. junija 2019.
Maja Bednaš je na uradu od leta 1998, zadnjih 13 let v funkciji namestnice direktorja.
»Dolgoletno delovanje na uradu in vpetost v vse ključne projekte, ki so bili izpeljani v tem času,
mi omogočata odličen uvid v delo urada, zato se bodo začrtani projekti in aktivnosti nemoteno
nadaljevali tudi v prihodnje,« je imenovanje za vršilko dolžnosti komentirala Bednaševa.

Na mestu vršilca dolžnosti bo zamenjala Boštjana Vasleta, ki je urad vodil dva mandata.
Vir: UMAR
Tin Kampl bo vršilec dolžnosti direktorja urada za mladino
Vlada je razrešila Roka Primožiča s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino,
na mesto vršilca dolžnosti direktorja urada pa je imenovala Tina Kampla. Kampl bo funkcijo
nastopil 1. decembra 2018, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev
od imenovanja.
Vir: MIZŠ
Mag. Nina Koželj imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za
kaznovalno pravo in človekove pravice
Ministrstvo za pravosodje je sprožilo natečajni postopek za izbiro generalnega direktorja
Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje. Ker
postopek izbire do datuma izteka imenovanja sedanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja,
to je do 5. 12. 2018, ne bo zaključen, je vlada na današnji seji, na predlog ministrice za
pravosodje Andreje Katič, mag. Nino Koželj ponovno imenovala za vršilko dolžnosti generalne
direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje.
Vir: MP
Vlada imenovala člane meddržavne komisije za cestni predor Karavanke
Vlada imenuje v slovenski del meddržavne slovensko – avstrijsko komisije za cestni predor
Karavanke naslednje predstavnike:
 mag. Darja Kocjan, generalna direktorica direktorata za kopenski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo – vodja;
 mag. Zvonko Zavasnik, vodja Sektorja za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo –
namestnik vodje;
 Damijan Leskovšek, Sektor za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo – član;
 Jana Lenarčič, vodja Službe za mednarodne zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo
– članica;
 Ervina Jarc, Sektor za upravljanje javnega premoženja, Ministrstvo za finance –
članica;
 Barbra Borota, Sektor za evropske vsebine, Ministrstvo za zunanje zadeve –
članica;
 Janez Kušnik, direktor projektov, DARS, d. d. – član.
Vlada s tem sklepom imenuje predstavnike slovenskega dela meddržavne komisije za cestni
predor Karavanke, kot je to že storila s sklepom št. 50102-11/2015/4 dne 30.9.2018. Zaradi
menjave državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo je Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 50102-11/2015/9 dne 2. 3. 2017 imenovala novega vodjo slovenske delegacije v
meddržavni slovensko-avstrijski komisiji za cestni predor Karavanke.
Ker je v letošnjem letu prišlo v slovenski delegaciji spet do spremembe vodje delegacije, je
potrebno izdati nov sklep o imenovanju.
Osnova za takšno komisijo je v 7. členu Pogodbe med Socialistično Federativno Republiko
Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, ratificirano z Zakonom o
ratifikaciji pogodbe med Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo
o cestnem predoru skozi Karavanke leta 1978, katere nadaljevanje veljavnosti je bila potrjena
leta 1993 z Zakonom o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko

Sloveniji in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado
Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih
med Republiko Sloveniji in Republiko Avstrijo, sta se državi pogodbenici zavezali k ustanovitvi
meddržavne komisije.
Vir: MzI
Vlada o pozivu Sveta AKOS za razrešitev direktorice
Vlada poziva Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Svet
AKOS) na dopolnitev predloga (št. 0133-11/2018/1, iz 24. 10. 2018) za razrešitev direktorice
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) mag. Tanje Muha.
Vlada je 29. 10. 2018 prejela predlog za razrešitev direktorice AKOS mag. Tanje Muha. V
predlogu je navedeno, da je Svet AKOS na 21. izredni seji, 15. 10. 2018, sprejel sklep, s
katerim v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, peta alineja prvega
odstavka 177. člena v zvezi s tretjim odstavkom 185. člena) vladi predlaga razrešitev
direktorice AKOS-a, mag. Tanje Muha. Svet AKOS kot razlog za razrešitev navaja, da
direktorica Muha ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje iz prvega odstavka 182. člena
ZEKom-1.
Na podlagi tretjega odstavka 185. člena ZEKom-1 lahko direktorja razreši vlada na lastno
pobudo ali na predlog sveta agencije, če obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka 185.
člena ZEKom-1.
Ker je bilo ugotovljeno, da je obrazložitev predloga za razrešitev direktorice AKOS, na katero
Svet AKOS opira svojo odločitev, pomanjkljiva, mora Svet AKOS k predlogu za razrešitev
podati dodatne argumente, da bo lahko vlada odločala na podlagi popolno ugotovljenega
dejanskega stanja.
Vir: MJU
Vlada za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na MJU
imenovala dr. Uroša Sveteta
Vlada je na današnji redni seji na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za
informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo imenovala dr. Uroša Sveteta, in sicer od
1. 12. 2018 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju,
vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. 5. 2019.
Dr. Svete je od leta 2015 izredni profesor za področje obramboslovja na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem
študiju obramboslovja (Varnost v informacijski družbi, Information technology and national
security, Informatika za obamboslovce, Informatizacija sodobnih oboroženih sil). Med letoma
2011 in 2015 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na FDV. Izkušnje ima tudi kot
predavatelj na tujih fakultetah in mednarodnih konferencah. Od junija 2008 je tudi izvršni
sekretar raziskovalnega odbora RC01 (Armed Forces & Conflict Resolution) v svetovni
sociološki asociaciji (ISA).
Vir: MJU

Vlada za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informatiko na MJU imenovala mag.
Mihaela Krišlja
Vlada je na današnji redni seji na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za
informatiko na Ministrstvu za javno upravo imenovala mag. Mihaela Krišlja, in sicer od 1. 12.

2018 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju,
vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. 5. 2019.
Mag. Mihael Krišelj je naziv magister znanosti pridobil na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, svoje znanje pa je nadgrajeval tudi na
podiplomskem študiju na International Academy of Broadcasting v Švici. Je direktor podjetja
CommSol, d. o. o., ki se ukvarja z izvedbo projektov na področjih radiodifuzije in
telekomunikacij. Med letoma 2010 in 2011 je opravljal delo na mestu v. d. direktorja Agencije
za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek), pred tem pa pet let, od leta 2005, kot
namestnik direktorja in Vodja področja za radiodifuzijo na agenciji. Mag. Krišelj je tudi direktor
neprofitnega Zavoda OpenLab.
Vir: MJU

