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11. redna seja Vlade RS

Vlada za spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020
Vlada je danes določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za
obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2019. Okvir določa
zgornjo mejo izdatkov za blagajne javnega financiranja, njegova sprememba pa bo omogočila
pripravo rebalansa proračuna za leto 2019, ki je predviden prihodnje leto. Vlada bo predlog
spremembe posredovala DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu v oceno.
Odlok moramo spremeniti, ker zaradi izboljšane gospodarske rasti pričakujemo višje prihodke,
poleg tega pa so bili letos sprejeti predpisi ter sklenjeni dogovori z reprezentativnimi združenji
in sindikati, ki povečujejo obseg izdatkov proračunov. S predlaganim odlokom se zato
spreminja zgornja meja izdatkov pri vseh štirih blagajnah javnega financiranja (državni
proračun, pokojninska blagajna, zdravstvena blagajna in občinski proračuni), določa pa se tudi
ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država.
Ciljni saldo sektorja država oz. javnofinančni presežek za leto 2019 se po predlogu z 0,2 %
BDP viša na 0,4 % BDP, najvišji obseg izdatkov sektorja država za prihodnje leto pa se z
19,512 milijarde evrov viša na 20,610 milijarde evrov.
Ciljni saldo za državni proračun za leto 2019 se iz primanjkljaja v višini 0,6 % BDP spreminja v
presežek v višini 0,3 % BDP, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za prihodnje leto pa
se z 9,697 milijarde evrov viša na 10,160 milijarde evrov.
Najvišji obseg izdatkov za občine za leto 2019 se z 2,174 milijarde evrov viša na 2,235
milijarde evrov, za pokojninsko blagajno se najvišji obseg izdatkov za leto 2019 niža s 5,600
milijarde evrov na 5,530 milijarde evrov, najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za
leto 2019 pa se z 2,944 milijarde evrov viša na 3,055 milijarde evrov. Kljub zmanjšanju
najvišjega obsega izdatkov za pokojninsko blagajno so skupni odhodki za 219 milijonov evrov
višji v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 in omogočajo izplačilo redne in izredne
uskladitve ter dogovorjeni letni dodatek v višini 140 milijonov evrov.
Da zagotovimo Fiskalnemu svetu zadostne informacije za presojo, k spremembam okvira
prilagamo tudi predlog Osnutka proračunskega načrta 2019, kjer poskušamo ponazoriti
konkretne spremembe vpliva dosedanje realizacije vseh štirih blagajnah javnega financiranja v
letošnjem letu, zadnje napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019,
nov izvedbeni načrt operativnega programa za EU sredstva in vpliv na spremembo drugih
elementov, konkretno ravni skupnih izdatkov in salda sektorja država.
Vlada se je s predlogom Osnutka proračunskega načrta za leto 2019 danes le seznanila,
končno različico pa bo predvidoma potrjevala hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto,
takrat pa ga bo tudi posredovala Evropski komisiji.
Vir: MF

Vlada sprejela predlog Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah za obravnavo v
DZ po nujnem postopku. Z zakonom v nacionalno zakonodajo prenašamo evropsko direktivo
2014/23/EU, določamo pa tudi enotna pravila za sklepanje koncesijskih pogodb za gradnje in
storitve po tem zakonu in nad vrednostnim pragom, določenim v predmetni direktivi (trenutno
je določen pri 5.548.000 evrov).
Z zakonom določamo tudi obvezna pripravljalna dejanja, ki jih je treba izvesti pred začetkom
postopka za izbiro koncesionarja. Zakon poleg tega določa, kdaj se šteje, da je koncesijsko
razmerje vzpostavljeno, da je za vzpostavitev koncesijskega razmerja nujen prenos tveganj na
koncesionarja, določa obvezno obličnost in vsebino koncesijske pogodbe in ureja pravila za
izvajanje koncesije s podizvajalci, pravila glede spreminjanja koncesijske pogodbe med njeno
veljavnostjo in odpoved koncesijske pogodbe.
Nabor koncedentov, ki so zavezani k uporabi tega zakona pri sklepanju koncesijskih pogodb,
je enak, kot ga določa direktiva. Poleg organov RS, organov samoupravnih lokalnih skupnosti
in drugih oseb javnega prava morajo pri sklepanju koncesijskih pogodb v skladu s tem
zakonom ravnati tudi nekateri drugi subjekti. Gre za subjekte, ki opravljajo eno ali več
dejavnosti, navedenih v prilogi II k omenjeni direktivi, če jim je bila za opravljanje te dejavnosti
na nepregleden in nekonkurenčen način podeljena izključna ali posebna pravica.
Trajanje koncesije je omejeno, določi ga koncedent glede za zahtevane gradnje oziroma
storitve. Koncesije, daljše od pet let, smejo trajati tako dolgo, da se ne preseže obdobje, v
katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh naložb (začetnih in naknadnih) za
izvajanje koncesije, pri čemer se upošteva tudi primeren dobiček.
Rok za prenos direktive 2014/23/EU je potekel 18. aprila 2016, zato je Evropska komisija
marca 2018 vložila tožbo proti Sloveniji pred Sodiščem EU.
Vir: MF

Vlada prerazporedila pravice porabe
Vlada je na današnji redni seji prerazporedila nekatere pravice porabe proračunskih
uporabnikov. Sredstva bodo med drugim namenjena za zagotavljanje likvidnosti kmetij,
otroške dodatke in starševska nadomestila.
Vlada je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedila pravice porabe v
višini 1,7 milijona evrov za izplačilo podpor kmetijskim gospodarstvom na območjih z naravnimi
in drugimi posebnimi omejitvami. Sredstva so namenjena za zagotavljanje likvidnosti kmetij,
kar je pomembno predvsem za tiste kmetije, ki so jih v tekočem letu prizadele naravne ujme.
Na podlagi dopisa Ministrstva za finance je vlada v splošno proračunsko rezervacijo
prerazporedila sredstva Ministrstva za pravosodje in sodišč v višini 811 tisoč evrov, z
namenom pokrivanja nujnih obveznosti proračuna države. Sredstva je možno prerazporediti,
ker v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana.
Vlada je prerazporedila sredstva različnih proračunskih uporabnikov, ki so na podlagi dopisa
Ministrstva za finance predlagali prerazporeditev sredstev v višini 854 tisoč evrov. Sredstva se
prerazporejajo na proračunsko postavko Starševska nadomestila pri Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namenjena bodo za pokrivanje zakonske
obveznosti, in sicer za pokrivanje izplačil nadomestil v času starševskega dopusta. Sredstva je
možno prerazporediti, ker v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana.
Vlada je prerazporedila pravice porabe različnih proračunskih uporabnikov, ki so na podlagi
dopisa Ministrstva za finance predlagali prerazporeditev pravic porabe v višini 5,8 milijona
evrov. Sredstva se prerazporejajo na proračunsko postavko Otroški dodatek, pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namenjena bodo za pokrivanje zakonske

obveznosti, sredstva pa je možno prerazporediti, ker v letošnjem letu ne bodo v celoti
realizirana.
Vir: MF
Vlada kot skupščina DUTB predčasno odpoklicala neizvršnega direktorja DUTB dr.
Juharta
Vlada se je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) seznanila s
Poročilom Ministrstva za finance glede ugotovitev iz opravljenega nadzora nad DUTB pri
prodaji zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec. Vlada ugotavlja, da je pri prodaji
nepremičnine prišlo do vrste nepravilnosti, glede katerih ni bilo zagotovljeno pravočasno
ukrepanje. Zato je predčasno odpoklicala neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB dr.
Miho Juharta, kot predsedujočega upravnemu odboru, ki vodi in usmerja njegovo delo in
predstavlja upravni odbor v razmerju do izvršnih direktorjev DUTB. Vlada je imenovala novega
neizvršnega direktorja Tomaža Beska.
Vlada se je danes kot skupščina DUTB seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede
ugotovitev iz opravljenega nadzora nad DUTB pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja KLI
Logatec.
Vlada ugotavlja, da je kljub podanemu odzivu upravnega odbora DUTB na izsledke forenzične
preiskave s strani neodvisnega zunanjega revizorja še vedno evidentno, da je pri prodaji
nepremičnine prišlo do vrste nepravilnosti. Gre zlasti za neskladnosti z internimi akti DUTB in
veljavno zakonodajo ter neustrezno delovanje notranjih mehanizmov kontrol, kar je privedlo do
oškodovanja premoženja DUTB pri izvedbi tega posla.
Po mnenju vlade je evidentno, da niso bili spoštovani interni akti DUTB ter veljavna
zakonodaja, kar je mogoče povezati z namenom, da se oškoduje vrednost premoženja DUTB.
Vlada meni, da je očitno, da je upravni odbor DUTB Ministrstvu za finance prikrival ugotovljene
nepravilnosti in ni zagotovil pravočasnega celovitega poročanja, kakor tudi ne celovitega
odziva na izsledke forenzične preiskave. Očitno je tudi, da upravni odbor ni pravočasno
ukrepal glede na ugotovljene nepravilnosti.
Omenjene ugotovitve kažejo, da v delovanju DUTB obstajajo resne pomanjkljivosti, ki
preprečujejo učinkovito delovanje DUTB in maksimiziranje vrednosti prevzetih sredstev pri
njihovi prodaji.
Vlada je kot skupščina DUTB ugotovila, da pri neizvršnemu direktorju DUTB dr. Mihi Juhartu,
kot predsedujočemu upravnemu odboru DUTB, ki vodi in usmerja njegovo delo in predstavlja
upravni odbor v razmerju do izvršnih direktorjev DUTB, obstajajo razlogi za predčasni odpoklic.
Vlada je zato kot skupščina DUTB odločila, da z jutrišnjim dnem odpokliče dr. Miho Juharta z
mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB.
Na današnji seji je vlada kot skupščina DUTB na predlog ministra za finance imenovala
novega neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB Tomaža Beska, ki bo mandat nastopil
8. decembra 2018. Člani upravnega odbora se sicer imenujejo za obdobje petih let, vendar se
zaradi zaključka življenjske dobe DUTB, 31. decembra 2022, tudi mandat novega neizvršnega
direktorja zaključi s tem datumom.
Vlada kot skupščina DUTB je s sklepom upravnemu odboru DUTB naložila, da nemudoma
izvede ukrepe za zagotovitev skladnega, učinkovitega, gospodarnega in preglednega
poslovanja DUTB, vključno z ugotavljanjem odgovornosti vpletenih.
Vir: MF

Vlada imenovala neizvršnega direktorja DUTB
Vlada je na današnji redni seji kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB)
Tomaža Beska imenovala za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, za obdobje od
10. decembra 2018 do 31. decembra 2022.
Vlada kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., imenuje Tomaža Beska za
neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., in sicer za
obdobje od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2022.
DUTB je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti
bank (ZUKSB), ki je bil sprejet konec leta 2012 z namenom sanacije bančnega sektorja.
DUTB je delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja s skupščino in sedemčlanskim
upravnim odborom. Upravni odbor DUTB sestavljajo štirje neizvršni in trije izvršni direktorji.
Neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB imenuje in odpokliče vlada na predlog
Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri čemer tri
neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB predlaga Ministrstvo za finance, enega pa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vlada je danes na predlog ministra za finance za neizvršnega direktorja DUTB imenovala
Tomaža Beska. Mandat nastopi 10. decembra 2018. Člani upravnega odbora se sicer
imenujejo za obdobje petih let, vendar se zaradi zaključka življenjske dobe DUTB, 31.
decembra 2022, tudi mandat Tomaža Beska zaključi s tem datumom.
Vir: MF

Vlada za nadzornico SDH predlaga Karmen Dietner
Vlada je danes sklenila predlagati državnemu zboru, da v nadzorni svet Slovenskega
državnega holdinga (SDH) za mandatno obdobje petih let imenuje Karmen Dietner.
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) za SDH predpisuje pet članov nadzornega
sveta. Trenutno eden od njih manjka. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je zato 21.
septembra 2018 imenoval strokovno komisijo za pripravo predloga članov nadzornega sveta
SDH, ki so jo sestavljali:
- dr. Borut Bratina, strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih
svetov,
- dr. Dragan Kesič, strokovnjak s področja delovanja nadzornih svetov in
- Andrej Verhovnik Marovšek, strokovnjak s področja upravljanja s kadrovskimi viri.
Minister za finance je določil, da strokovna komisija pripravi predlog treh kandidatov za člane
nadzornega sveta SDH in da morajo biti strokovno znanje ter kompetence predlaganega
kandidata skladni z 39. členom ZSDH-1 in trenutno sestavo nadzornega sveta SDH.
Strokovna komisija je pripravila merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin,
potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta SDH, in določila besedilo
strokovnega profila za člana nadzornega sveta SDH. Glede na zahtevo po strokovnem
dopolnjevanju s trenutno strokovno sestavo članov nadzornega sveta SDH je strokovna
komisija ugotovila, da imajo prednost kandidati s strokovnim znanjem iz korporacijskega prava
ter s strokovnim znanjem upravljanja obveznosti in premoženja, kar je upoštevala tudi pri
merilu strokovnih znanj, ki predstavljajo prednost.
Strokovna komisija je za namen pridobivanja kandidatov 28. septembra 2018 na spletni strani
Ministrstva za finance objavila Odprti javni poziv za člane nadzornega sveta SDH, in sicer z
rokom za oddajo prijav do vključno 12. oktobra 2018 do 12. ure.

Strokovna komisija je prejela prijave 16 kandidatov in na podlagi sprejetih smernic za
delovanje strokovne komisije, ki vključujejo tudi natančna merila za ocenjevanje, po skrbnem
pregledu vlog na podlagi neizpolnjevanja zakonskih pogojev izločila 7 kandidatov.
Preostalih 9 kandidatov, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, je komisija ocenila v skladu s
smernicami, in sicer glede na strokovno izobrazbo, strokovna znanja ter delovne in strokovne
izkušnje. S 6 najvišje ocenjenimi kandidati je strokovna komisija opravila osebne razgovore, na
podlagi katerih je dokončno ocenila vsakega kandidata v vseh 5 elementih strokovnega profila.
Vse 3 najvišje uvrščene kandidate je strokovna komisija skladno z določili javnega poziva
obvestila o uvrstitvi v ožji izbor ter jih pozvala k predložitvi predpisanih dokazil (pooblastilo ali
dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku). Vsi kandidati so
predložili ustrezna zahtevana potrdila.
Po pridobitvi vseh dokazil je strokovna komisija soglasno oblikovala predlog 3 kandidatov in ga
7. novembra 2018 predala ministru za finance dr. Andreju Bertonclju.
Ministrstvo za finance je skrbno proučilo predlog strokovne komisije in odločilo, da vladi
predlaga kandidatko iz predloga strokovne komisije. Skladno z ugotovitvami strokovne
komisije predlagana kandidatka izpolnjuje pogoje iz 39. člena ZSDH-1. Poleg tega je s
predlogom Ministrstva za finance zagotovljena skladnost s tretjim odstavkom 39. člena ZSDH1, saj predlagana kandidatka ustrezno dopolnjuje strokovno znanje in kompetence trenutnih
članov nadzornega sveta SDH.
Vlada je predlog Ministrstva za finance v celoti potrdila in ga posreduje državnemu zboru.
Vse člane nadzornega sveta SDH imenuje državni zbor na predlog vlade. Državni zbor daje
soglasje k celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati. Član nadzornega sveta SDH je
izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Kandidat za člana nadzornega
sveta SDH mora pred odločanjem o imenovanju državnemu zboru predložiti izjavo, s katero
razkriva, ali se je znašel v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno s tem
členom.
Vir: MF
Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru
cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca
septembra 2018. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje aktualnega
programskega obdobja, je Slovenija upravičena do dobrih 3 milijard evrov, glede na aktualno
stanje pa vlada ugotavlja, da je Slovenija na tem področju nekoliko zastala. Resorjem,
vključenim v izvajanje, je zato naložila pospešitvene ukrepe.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca septembra
2018 izdanih 360 odločitev (do danes 382) o finančni podpori za projekte, programe oz. javne
razpise v skupni vrednosti 2,09 milijarde evrov, kar je 68 odstotkov razpoložljivih sredstev
(navajamo EU del). Od tega je bilo 851 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 697
milijonov zahodni kohezijski regiji, 544,5 milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni
Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z). Podpisanih je bilo za 2,02 milijarde evrov
oziroma 66 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je
bilo upravičencem izplačanih 507,7 milijonov evrov, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Slovenija je do konca septembra 2018 Evropski komisiji posredovala za 310 milijonov evrov
zahtevkov za povračila oz. 10 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Aktualna vlada se zaveda, da je Slovenija nekoliko zastala v izvajanju aktualnega
programskega obdobja, kar se odraža predvsem v zadnji fazi izvajanja, t. j. izjemno nizkih
povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja, je zato že pripravila Akcijski
načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske

kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (ločeno gradivo, sprejeto na isti seji vlade), kjer
aktivnosti prednostno usmerja predvsem v optimizacijo delovanja informacijskih sistemov in v
zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna RS in povračili iz proračuna EU. Pospešitveni
ukrepi so pomembni in nujni predvsem za dosego pravila »n+3« ob koncu leta 2018, ki
pomeni, da morajo biti odobrena sredstva (t. i. pravice porabe) za posamezno leto porabljene
do konca tretjega leta (dodeljena sredstva v letu 2015 do konca leta 2018). To pomeni, da je
treba do konca letošnjega leta certificirati upravičeno porabo dodeljenih sredstev iz finančnega
načrta operativnega programa za leto 2015, ki znaša 391 milijonov evrov. Če se izdatki do
konca leta ne bodo certificirali v zadostni višini, bo Evropska komisija izvedla postopek
samodejnega prenehanja obveznosti za leto 2018 v višini odstopanja, ki trenutno znaša 143
milijonov evrov. Vlada zato dela vse, da bo realizacija 100 odstotna.
Kot izhaja iz akcijskega načrta in obravnavanega poročila bodo zato ministrstva (posredniški
organi), ki izvajajo vsebine in SVRK (organ upravljanja), pospešili in prednostno obravnavali
vse aktivnosti in potrebne ukrepe, ki so bili identificirani v okviru analiz in akcijskih načrtov
(ločeno gradivo). Prednostno se bo obravnavalo tudi postopke za izdajo zahtevanih oz.
spremljajočih dokumentov, dovoljenj ali soglasij za začetek izvajanja projektov. Kot že
navedeno bo SVRK v sodelovanju z Ministrstvom za finance, pospešila oz. skrajšala tudi
odzivni čas za odpravo napak in optimizacijo delovanja informacijskih sistemov, ki so podpora
v izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.
Sicer pa poročilo v nadaljevanju obravnava tudi izvajanje po posamezni prednostni osi
Operativnega programa in se dotakne prihodnosti kohezijske politike po letu 2020, za katero je
še pred začetkom pogajanj o novem večletnem finančnem okviru vlada 21. marca 2018
sprejela temeljna izhodišča RS. Evropska komisija je 2. maja 2018 predstavila predlog novega
večletnega finančnega okvira EU in ocena Slovenije je, da je pri predlogu razdelitve
kohezijskih sredstev med države članice prepoznala specifičen položaj Slovenije, posebej
povezan z učinki gospodarske krize ter nujnostjo intenzivnejših vlaganj v razvojni preskok in
gospodarsko preobrazbo. Alokacijska metoda na področju kohezijske politike še naprej temelji
na merilu relativne razvitosti držav članic in regij, kar je pozitivno. Ob tem je treba nadaljevati
prizadevanja, da se upoštevanje nenadnih padcev kohezijskih ovojnic dosledno upošteva tudi
na ravni regij. Kot še izhaja iz poročila, ki ga je danes obravnavala vlada, predlogi za
programsko obdobje 2021–2027 prinašajo tudi poenostavitve v sistemu izvajanja, pri čemer pa
bo potreben podrobnejši pregled določil na strokovni ravni, da bodo poenostavitve dejansko
tudi zaživele v praksi.
Celotno poročilo in akcijski načrt bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si,
kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot
na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni
razpisi, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je
tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja
evropske kohezijske politike.
Vir: SVRK
Vlada sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
Vlada se je opredelila do priporočil Državnega zbora RS v zvezi s črpanjem evropskih
kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020 in sprejela Akcijski načrt za pospešitev
črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020. Poslala ga bo Državnemu zboru RS.
Na predlog skupine poslank in poslancev je Državni zbor RS na 12. izredni seji obravnaval in
sprejel priporočilo v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev iz finančne perspektive za
obdobje 2014–2020, v katerem je vladi priporočil, da v 30 dneh pripravi načrt pospešitve
črpanja sredstev iz evropske kohezijske politike.

Vlada je na današnji seji sprejela akcijski načrt, v katerem je opredelila dva ključna ukrepa, o
njunem izvajanju pa bo vladi poročala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020. Kot izhaja iz načrta, je treba na kratkoročni ravni je odpraviti razkorak
med že izvedenimi izplačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi Evropski
komisiji, srednje oz. dolgoročni ukrepi pa se navezujejo na pospešitev izvajanja evropske
kohezijske politike, ki so v dokumentu opredeljeni v splošnih in specifičnih rešitvah.
Celoten akcijski načrt bo objavljen na spletni strani SVRK www.svrk.gov.si in na www.euskladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–
2020.
Vir: SVRK
Vlada se je opredelila do sklepov državnega sveta ob obravnavi Letnih poročil
Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017
Vlada je sprejela opredelitev do sklepov, ki jih je Državni svet RS sprejel ob obravnavi Letnih
poročil Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017. Gradivo bo
posredovala Državnemu svetu RS.
Državni svet se je v začetku novembra 2018 seznanil z letnima poročiloma Evropskega
računskega sodišča za leto 2017, ki ju je v obravnavo predložilo Evropsko računsko sodišče,
in sprejel sklepa, v katerih med drugim vlado poziva, da pripravi analizo vzrokov
neučinkovitega črpanja sredstev v aktualni finančni perspektivi in akcijski načrt za pospešeno
črpanje sredstev.
Vlada se strinja, da je Slovenija nekoliko zastala v izvajanju tekočega programskega obdobja
2014–2020, predvsem, če ga ocenjujemo na podlagi izdatkov, ki so bili v tem obdobju
predloženi Evropski komisiji (310 milijonov evrov).
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za
strukturne sklade in Kohezijski sklad analizirala stanje v izvajanju evropske kohezijske politike
2014–2020 in tudi na priporočilo Državnega zbora RS pripravila Akcijski načrt za pospešitev
črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020.
Akcijski načrt bo še objavljen na spletni strani SVRK www.svrk.gov.si in na www.eu-skladi.si ,
kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.
Vir: SVRK

Vlada o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v
plačne razrede
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah,
javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vlada je z reprezentativnimi sindikati 3. decembra 2018 sklenila Sporazum o razrešitvi
stavkovnih zahtev (sporazum) in Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju
(dogovor), katerih del so tudi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov v sistemu plač
javnega sektorja. Vlada se je v dogovoru zavezala, da bo pripravila predlog spremembe
Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne
razrede. V uredbi se poleg višjih uvrstitev že veljavnih delovnih mest na novo dodajajo tudi tri
nova delovna mesta, in sicer ocenjevalec na vozniškem izpitu I, ocenjevalec na vozniškem
izpitu II in ocenjevalec na vozniškem izpitu III.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s to uredbo glede na
uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo te uredbe postopno, in sicer na naslednji
način:
a)
b)
c)

s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja.

Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi te uredbe zaposli v javnem sektorju, se določi plačni
razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom
iz prvega odstavka tega člena, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
Ocenjen finančni učinek spremenjenih uvrstitev delovnih mest iz predloga te uredbe je že
vključen v oceno finančnega učinka (v 308 mio) podpisanega Dogovora o plačah in drugih
stroških dela v javnem sektorju dne 3. 12. 2018 in s katerim se je Vlada Republike Slovenije
seznanila dne 28. 11. 2018.
Vir: MJU

Uredba o Krajinskem parku Radensko polje
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko
polje. V prvotnem aktu o ustanovitvi je bila za upravljanje Krajinskega parka predvidena
koncesija, vendar razpis ni bil izpeljan. Občina Grosuplje je, tudi za namen upravljanja
Krajinskega parka Radensko polje, ustanovila javni zavod.
V Uredbi o spremembah uredbe o Krajinskem parku Radensko polje se ključne spremembe
nanašajo na način upravljanja, ki je po novem predlogu poverjeno javnemu zavodu. Navezujoč
se na to je bilo treba spremeniti tudi organ upravljanja - svet zavoda, tako njegovo sestavo kot
tudi pristojnosti v delu, ki se tičejo predstavnika Ministrstva za okolje in prostor.
Vir: MOP
Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega
prostorskega koordinatnega sistema
Vlada je sprejela Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine
državnega prostorskega koordinatnega sistema (ZDGRS).
V državnem prostorskem koordinatnem sistemu se podaja položaj objektov v prostoru in ima
horizontalno in vertikalno sestavino. Vsako določajo teoretična definicija, parametri in fizična
vzpostavitev v naravi. Vertikalna sestavina se sestoji iz gravimetričnega dela in višinskega
dela. Z uredbo se določajo parametri višinskega dela vertikalne sestavine državnega
prostorskega koordinatnega sistema s čemer se formalno definira novi državni višinski sistem.
V dosedanjem višinskem sistemu je bilo izhodišče določeno z za današnji čas nenatančnimi
mareografskimi meritvami iz časa avstro-ogrske monarhije leta 1875 na pomolu Sartorio (Trst).
Z določitvijo srednjega nivoja morja na sodobni mareografski postaji v Kopru vlogo izhodišča
prevzema mareograf na ozemlju Republike Slovenije. Spreminja se tudi sistem višin in sicer se
uvajajo t.i. normalne višine, ki temeljijo na izmerjenem težnostnem polju Zemlje na območju
Slovenije. Izvedene so tudi geodetske meritve višinskih točk na območju Slovenije, ustrezni
izračuni in pripravljene podlage za uporabo višinskega sistema v praksi.
Vzpostavitev novega višinskega sistema se izvaja v skladu z mednarodnimi resolucijami, ki
veljajo za evropski prostor. Parametri temeljijo na priporočilih in napotilih, ki so jih sprejela
Evropska strokovna združenja s področja geodezije in združenje Evropskih geodetskih uprav
z namenom, da se v državah članicah Evropske unije uvede skupen Evropski prostorski

referenčni sistem. Slovenija je priporočila upoštevala, že uvedla horizontalni in gravimetrični
del državnega prostorskega koordinatnega sistema, nazadnje pa tudi višinskega.
Vir: MOP

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP za izvajanje ES
za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.
Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.
Operativni program je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije.
S spremembami uredbe se določa, da so lahko upravičenci ukrepov, namenjenih akvakulturi in
predelavi ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, vse pravne ali fizične osebe, ki so
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za
dejavnost gojenja in predelave vodnih organizmov v RS, in ne samo mikro, mala in srednje
velika podjetja. V skladu s tem se spreminjajo tudi finančne določbe, saj se stopnja
intenzivnosti sofinanciranja za podjetja, ki niso MSP, zmanjša za 20 %. Spreminja se tudi
lestvica glede vračila sredstev, če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti v
zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata.
Prvi javni razpisi na podlagi spremenjene in dopolnjene Uredbe se pričakujejo v začetku leta
2019.
Vir: MKGP
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode
Vlada je je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč za leto 2019.
Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda,
po načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske dajatve za
rabo naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja učinkovito rabo
naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode obremenimo s
plačilom vodnega povračila, in sicer tako, da pokrivajo vsaj del stroškov obremenjevanja voda.
Ocenjena vrednost priliva za leto 2019 iz naslova vodnega povračila znaša okoli 31 mio evrov.
Vir: MOP
Vlada podaljšala koncesiji za E-igro in Hitra srečka
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklepa o izdaji odločb, s katerima se gospodarski
družbi Športna loterija podaljšata koncesiji za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo E – igra
in Hitra srečka, in sicer do 31. decembra 2023.
Športna loterija je marca letos zaprosila za podaljšanje koncesij za trajno prirejanje klasičnih
iger na srečo E-IGRA in Hitra srečka, ki sta ji bili prvič dodeljeni leta 1997. Prirediteljica je v
svojih vlogah navedla vse podatke in predložila vsa dokazila potrebna za preverjanje
izpolnjevanja pogojev, ki so pomembni za odločanje o podaljšanju koncesije.

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se dodeli za največ deset let in se po
poteku te dobe lahko večkrat podaljša, vsakokrat za pet let. Šest mesecev pred potekom roka
do katerega je vlada dodelila koncesijo, lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje koncesije.
V ugotovitvenem postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije, poročil in obvestil, ki
jih je prirediteljica dolžna pošiljati na podlagi Zakona o igrah na srečo in koncesijske pogodbe
ugotovljeno, da prirediteljica izpolnjuje predpisane pogoje za podaljšanje koncesij za trajno
prirejanje klasičnih iger na srečo E – igra in Hitra srečka.
Vir: MF
Vlada sprejela poročilo o državnih pomočeh
Vlada je na današnji redni seji sprejela devetnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za
leta 2015, 2016 in 2017, ki ga bo posredovala v državni zbor.
Poročilo o državnih pomočeh je pripravljeno na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči,
ki določa, da ministrstvo za finance, na osnovi podatkov, ki jih posredujejo dajalci pomoči
(ministrstva, javni zavodi, skladi, agencije, občine idr.) pripravi letno poročilo, ki ga sprejme
vlada in obravnava državni zbor.
Poročilo je analitični pregled državnih pomoči izplačanih v Sloveniji v zadnjih treh letih in
predstavlja pomemben element zagotavljanja preglednosti in nadzora nad dodeljevanjem
državnih pomoči v Sloveniji.
V poročilo za leto 2017 navaja, da je bilo v letu 2017 v Sloveniji izplačanih 427 milijonov evrov
državnih pomoči, kar je za 52 milijonov evrov ali 14 % več kot leta 2016. Državne pomoči so v
letu 2017 predstavljale 0,99 % BDP (0,93% BDP v letu 2016).
Najbolj so se povečale pomoči za raziskave, razvoj in inovacije (RRI). Večina državnih pomoči
v Sloveniji se namenja za doseganje horizontalnih ciljev, t.j. za spodbujanje razvoja
gospodarstva ter odpravljanje tržnih nepopolnosti ne glede na sektor gospodarstva in imajo
manjši negativni vpliv na konkurenco (npr. pomoči za zaposlovanje, raziskave, razvoj in
inovacije, enakomernejši regionalni razvoj). Teh pomoči je bilo 351 milijonov evrov ali 82 %
vseh pomoči. Glede na namen pomoči je bilo največ pomoči namenjenih za varstvo okolja in
varčevanja z energijo (43 % vseh pomoči ali 183 milijonov evrov) in za zaposlovanje (23 % ali
98 milijonov evrov), pretežno za zaposlovanje (in ohranjanje ustreznega deleža zaposlenih)
invalidnih oseb. Za RRI je bilo namenjenih 34 milijonov evrov oziroma 8 % vseh pomoči, za
regionalne pomoči pa 21 milijonov evrov oziroma 5 % vseh pomoči. Regionalne pomoči so ena
od redkih kategorij pomoči, katerih obseg se je v letu 2017 zmanjšal.
Za sektorske pomoči (transport, premogovništvo, reševanje in prestrukturiranje podjetij ipd) je
bilo v letu 2017 namenjenih 62 milijonov evrov ali 14,5 % vseh pomoči, od tega največji delež
nadomestila za prevoz potnikov v železniškem prometu (46 milijonov evrov ali 11 % vseh
pomoči). Za pomoči na področju kmetijstva in ribištva je bilo izplačanih 14 milijonov evrov
pomoči ali 3,3 % vseh pomoči v letu 2017.
Večina državnih pomoči se izplačuje v obliki subvencij. V letu 2017 so predstavljale 71 % vseh
pomoči ali 302 milijona evrov. Pomoči v obliki znižanih prispevkov za socialno varnost so
predstavljale 19 % vseh pomoči ali 81 milijonov evrov, davčne oprostitve in izjeme pa 10 % ali
42 milijonov evrov) in pomenijo znižanje javnofinančnih prihodkov. Le majhen delež državnih
pomoči je bil dodeljen v obliki povratnih pomoči – ugodna posojila in garancije so v letu 2017
predstavljale le 0,2 % ali 1,03 milijona evrov pomoči (1,0 % v letu 2016, 1,7 % v letu 2015).
Primerjava z državami EU kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih
pomoči. Sestavni del poročila je ocena uspešnosti dodeljenih državnih pomoči. V poročilu so
predstavljene posamezne sheme pomoči, s predvidenimi cilji in doseženimi rezultati, ki so jih
posredovali resorni organi ter drugi dajalci pomoči (EKO sklad, SID banka, Slovenski

podjetniški sklad, idr). Skupni učinek dodeljenih državnih pomoči, kjer je poročan, je v
povprečju ocenjen kot pozitiven.
Vir: MF
Vlada se je opredelila do tožbe Evropske komisije zaradi neprenosa evropskih direktiv
glede trgov finančnih instrumentov
Vlada je na današnji redni seji sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku tožbe
Evropske komisije proti Sloveniji zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos
evropskih direktiv o trgih finančnih instrumentov.
Evropska Komisija je zoper Slovenijo vložila tožbo v zadevi C-628/18, ker ta ni sprejela vseh
zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive 2014/65/EU ter Direktive
2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov.
Slovenija bo v odgovoru na tožbo Sodišče obvestila, da so bili v državnem zboru 20. novembra
2018 sprejeti Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, s katerimi so določbe
Direktive 2014/65/EU in Direktive 2016/1034/EU v celoti prenesene v pravni red Republike
Slovenije.
V odgovoru na tožbo bo Slovenija primarno ugovarjala celotnemu plačilu kazni, podrejeno pa
pojasnjevala, da nepravočasni sprejem obeh Direktiv ni imel velikih posledic za urejanje trga
finančnih instrumentov v Sloveniji, ter da je Evropska komisija Sloveniji naložila previsoko
kazen.
Vir: MF
Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za leto 2017
Predlog Poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za
leto 2017 je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
(ReNPVCP13-22) na podlagi poročil resornih ministrstev in drugih subjektov, ki so nosilci
posameznih ukrepov in aktivnosti.
Odbor direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 2022 je
na 2. dopisni seji dne 14. septembra 2018 obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju Resolucije
o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017 ter naložil Ministrstvu za
infrastrukturo, da posreduje poročilo v obravnavo Vladi Republike Slovenije, slednja pa v
nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Skladno s sedmim poglavjem
ReNPVCP13-22, predloži Vlada Republike Slovenije letno poročilo o izvajanju ReNPVCP1322 v nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, ki poročilo obravnava in daje
potrebne usmeritve ter konkretne naloge za učinkovitejšo izvedbo ukrepov, navedenih v
ReNPVC13-22.
Za dosego ciljev na področju varnosti cestnega prometa je potreben celostni in integralni
pristop na politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni. Pri tem so prednostne naloge in cilji
določeni z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa 2013–2022 in obdobnimi načrti,
ki natančno opredeljujejo nacionalni program in so sistematična podpora trajnostnemu in
celostnemu razvoju na področju varnosti cestnega prometa.
Glede na ugotovitve Poročila o izvajanju Resolucije NPVCP za leto 2017 je treba poudariti tudi
sistemske premike za izboljšanje prometne varnosti, ki bodo dolgoročno uravnotežili to
področje ne glede na gospodarske, družbene in politične vplive. V zvezi s tem je torej treba

izluščiti osrednje preboje na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu, ki jih
bosta uskladila Odbor direktorjev in Medresorska delovna skupina:
-

uvedba prometne vzgoje v šolski kurikulum (npr. opredelitev statusa prometnih
mentorjev v šolah, prometna vzgoja kot sestavni del predmetnika osnovnih šol);

-

umestitev zdravja kot integralnega dela prometne varnosti (npr. večje sodelovanje z
zdravniki; Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in
Gospodarska zbornica Slovenije so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku);

-

okrepitev sistemskega upravljanja nevarnih cestnih odsekov (določitev nevarnih
cestnih odsekov z visoko stopnjo tveganja za prometne nesreče ter priprava letnih
načrtov za sanacijo »črnih točk« in sanacija teh s pomočjo strokovne presoje varnosti
cest; DARS, DRSI in lokalne skupnosti (s pomočjo tehničnih komisij, presojevalcev
varnosti cest in ustanov znanja) so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku, ki
ima tudi finančne posledice);

-

okrepitev področja nadzora (povečanje števila policistov na cestah, povečanje števila
radarjev, vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, spodbujanje uporabe
prikazovalnikov hitrosti ter drugih preventivnih prometnih in infrastrukturnih ukrepov za
umirjanje hitrosti, nameščanje stacionarnih radarjev na bolj problematičnih odsekih
zaradi hitrosti in števila prometnih nesreč; policija, DARS, DRSI in lokalne skupnosti z
redarstvi (inšpektorati) so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku, ki ima tudi
finančne posledice).

Za doseganje končnega cilja – ne več kot 70 mrtvih ali 35 mrtvih na milijon prebivalcev – bo v
naslednjih letih najprej treba upoštevati cilje, ki so določeni za vsako leto posebej. Če želimo
doseči zastavljeni cilj, bo treba po letu 2011 do leta 2022 v povprečju zmanjšati število umrlih
za od šest do sedem ljudi na leto.
Vir: MzI
Poročilo o izvajanju Načrta in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja
in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2018
Vlada je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu
do leta 2023 (Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za
namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Program).
Spremljanje izvajanja Načrta in Programa ter presoja učinkov izvedenih ukrepov za njeno
izvedbo sta predmet letnega poročanja.
V Programu je ocenjeno, da bo do leta 2023 mogoče zgraditi 2467 ha namakalnih sistemov
(NS) z več uporabnikih in 348 ha NS s posameznimi uporabniki ter tehnološko posodobiti NS
na 1273 ha kmetijskih zemljišč. V to oceno so vključeni tudi NS, ki jih lastniki zemljišč zgradijo
z lastnimi sredstvi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uvede namakanje z odločbo. V letu 2018 je
bilo izdanih 69 odločb o uvedbi zasebnih NS z enim uporabnikom, 5 odločb o uvedbi zasebnih
NS z več uporabniki in 8 odločb o uvedbi lokalnih NS.
Republika Slovenija za gradnjo in obnovo NS namenja sredstva prek Programa razvoja
podeželja 2014–2020.
V letu 2018 so bili objavljeni trije javni razpisi s področja namakanja, na katere je Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela:
 53 vlog za gradnjo zasebnih NS s posameznimi uporabniki na 336,34 ha kmetijskih
zemljišč v višini 2.905.194,54 evrov,




7 vlog za izgradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom na 385,03 ha kmetijskih zemljišč
v višini 2.597.420,31 evrov, in
6 vlog za tehnološke posodobitve NS na 952,70 ha kmetijskih zemljišč v višini
4.988.233,39 evrov.

Vir: MKGP
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto
2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Letno poročilo o
izvajanju ukrepov na trgu dela v letu 2017 ter v skladu s prvim odstavkom 145. člena o tem
seznanila Vlado Republike Slovenije ter ostale socialne partnerje, ki so se z Letnim poročilom
o izvajanja ukrepov na trgu dela za leto 2017 seznanili dne 16. 11. 2018 na 314. seji
Ekonomsko-socialnega sveta in opravili razpravo.
Poročilo vsebuje podatke o izvajanju ukrepov na trgu dela v preteklem letu, o načrtovanih
ukrepih v tekočem letu, o doseganju ciljev evropske politike zaposlovanja in povzetek
opravljenih vrednotenj ukrepov in programov.
V okviru letnega poročila MDDSZ poroča o naslednjih ukrepih na trgu dela, ki jih je država
izvajala v 2017:
1. Storitvi za trg dela
 Storitev vseživljenjske karierne orientacije
Na podlagi javnega razpisa je MDDSZ podelilo koncesije za opravljanje storitve
vseživljenjske karierne orientacije in v letu 2017 so koncesionarji izvedli 919 VKO
delavnic (učenje veščin za vodenje kariere), vključenih je bilo skoraj 12.000
brezposelnih oseb. ZRCS je izvajal aktivnosti
informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje,
poglobljeno karierno svetovanje, učenje veščin vodenja kariere.
 Storitev posredovanja zaposlitve
V letu 2017 se je zaposlilo 68.602 brezposelnih oseb, kar je za 6.254 oseb manj kot
leta 2016. Razlog za to je predvsem v zmanjšanju števila brezposelnih oseb v evidenci
zavoda in izrazitem strukturnem neskladju med ponudbo in povpraševanjem na trgu
dela. Na 78.148 prostih delovnih mest, pri katerih so delodajalci želeli sodelovanje
zavoda, so na zavodu izvedli 159.859 napotitev, v ta namen so v letu 2017 izvedli
591.843 predhodnih preverjanj. Za spodbujanje dobrega sodelovanja z delodajalci in
zaposlovanje brezposelnih oseb so svetovalci zavoda v letu 2017 opravili 3.447
obiskov, kjer so spoznavali delodajalce in zahteve delovnih mest.
2. Aktivna politika zaposlovanja
V letu 2017 je bilo v programe APZ vključenih malo več kot 25.000 brezposelnih, kar je v
primerjavi z 2016 za 22,8 % več; vključenih je bilo tudi 10.271 zaposlenih oseb (v 2016
nič). Skupaj je bilo v APZ v letu 2017 vključenih 35.309 brezposelnih in zaposlenih. 16.569
brezposelnih oseb, vključenih v programe APZ, se je v letu 2017 zaposlilo.
3. Zavarovanje za primer brezposelnosti
V letu 2017 je bilo mesečno do denarnih nadomestil v povprečju upravičenih 21.813
brezposelnih oseb, kar je za 6 % manj od mesečnega povprečja leta 2016 (23.252 oseb).
Ob koncu decembra 2017 je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 22.207 oseb, kar
je za 6,8 % manj kot ob koncu leta 2016 (23.820 upravičencev). V letu 2017 je pravico do
denarnega nadomestila na novo pridobilo 39.754 upravičencev (4,5 % manj kot v 2016,
41.683 v letu 2016).
Povprečno mesečno število prejemnikov denarnega nadomestila se glede na predhodna
leta zmanjšuje. Razlog za znižanje je tudi hitrejša in učinkovitejša aktivacija prejemnikov
denarnega nadomestila na zavodu in okrevanje gospodarstva.
4. Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti.
V letu 2017 je bilo porabljenih malo več kot 73,5 milijona EUR sredstev za APZ,
vključenih je bilo preko 35.300 oseb.

V letu 2017 je bilo za izplačila za denarna nadomestila za primer brezposelnosti
porabljenih za skoraj 11,7 mio EUR manj sredstev kot v letu 2016, in sicer 184,9 mio
EUR.
Poročilo vsebuje tudi poglavje OPRAVLJENA VREDNOTENJA UKREPOV IN PROGRAMOV
V LETU 2017 (prehodi v zaposlitve in ohranitve zaposlitev za vključitve v programe APZ v
obdobju 2014–2016), kjer lahko izpostavimo ugotovitvi, da so najuspešnejši programi
usposabljanja na konkretnem delovnem mestu (delež izhodov v zaposlitev iz teh programov je
znašal za leto 2016 69,2%) in da je program Zaposli.me uspešen.
Vir: MDDSZ
Dovoljenje za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Prvo plinarsko društvo
Slovenija d.o.o.«
Vlada je izdala odločbo, s katero družbi ENERGIJA NATURALIS INT d.o.o. ne dovoli uporabe
besede »Slovenija« v nameravani spremenjeni firmi družbe, ki bi se glasila »Prvo plinarsko
društvo Slovenija d.o.o.«.
Vlada je v postopku ugotovila, da gre za družbo, ki se ukvarja s trgovanjem z električno
energijo in je v 100 % lasti hrvaške družbe Prvo plinarsko društvo za distribucijo plina d.o.o..
Skupino podjetij sestavljajo Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija.
Družba je v letu 2016 večino prometa ustvarila na slovenskem in hrvaškem tržišču. Poleg
usmerjenosti k povečanju tržnega deleža pri trgovanju z električno energijo, podjetje načrtuje
tudi vstop na slovenski trg zemeljskega plina. Prav tako planira razvoj projekta elektrarne, ki bo
uporabljala obnovljive vire energije.
V letu 2015 je družba zaposlovala 11 oseb, v letu 2017 pa je število zaposlenih padlo na 2
zaposlena. Tržni delež družbe je po podatkih iz vloge, na trgih, kjer družba ustvari večino
prometa, znašal manj kot 1 %. Prav tako je zaznati trend upadanja dobička, medtem ko je
prenesena izguba družbe v letu 2017 znašala 632.026 EUR. Iz javno dostopnih podatkov
izhaja tudi, da so prihodki od prodaje družbe v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, ko so
znašali 8,9 mio EUR, padli na 2,5 mio EUR, medtem, ko pa so v letu 2015 znašali 37 mio
EUR.
Družba ima sicer izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti, ter ni v postopku
insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Ker gre za družbo, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, je bilo prav tako
presojano ali je obvladujoča družba predlagatelja koncern oz. multinacionalka, ki ima
mednarodni ugled in v firmah svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev
odvisnih družb.
V postopku je bilo ugotovljeno tudi, da ne gre za družbo, ki v svojih odvisnih družbah v nazivu
praviloma uporablja imena držav v katerih posluje oziroma ga uporablja samo na Madžarskem,
ne pa tudi v ostalih državah skupine.
Glede na vse navedeno, družba ne izkazuje uspešnosti poslovanja, prav tako navedeni
kazalniki ne izkazujejo usmerjenosti družbe k rasti in razvoju, zato se njihov predlog zavrne.
Vir: MGRT
Mednarodni razvojni projekt UNIDO: »Razvoj vključujoče in sonaravne globalne
dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu«
Vlada je potrdila izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Razvoj vključujoče
in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu« v sodelovanju
z UNIDO s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pilotni projekt "Razvoj vključujoče in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo
paradižnikov v Egiptu" je sestavni del širšega projekta UNIDO v Egiptu pod naslovom:
"Vključujoče in vzdržne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov: razvoj
delovnih veščin in inovacij za mlade v Egiptu" (angl. Integrated and Sustainable Tomato Value
Chain in Egypt: Innovation and Skills Development for Youth). UNIDO ga je pripravil skupaj z
Italijo kot glavnim financerjem projekta. Delež Slovenije v financiranju bo 200.000 EUR.
Projekt namerava izboljšati dobaviteljsko verigo predelave paradižnika s tem, da se posveti
predvsem razvoju sposobnosti gospodarskih subjektov od pridelave do predelave, predvsem
za izboljšanje kakovosti in varnosti hrane v celotni dobaviteljski verigi ter uvedbo novih
izdelkov, novih proizvodnih tehnik (npr. sušenje, predelava polproizvodov, itd.) in podporo
novim naložbenim priložnostim. To bo koristilo ne samo proizvajalcem, ampak tudi delavcem,
ki so že zaposleni v sektorju, iskalcem zaposlitve in mladim podjetnikom.
V projektu bodo svoj prispevek k nadgradnji dobaviteljske verige za predelavo paradižnika
izvajala slovenska podjetja. Ta bodo skupaj z egiptovskim partnerjem SEKEM kot lastnikom
zemljišča, postavili napihljiv rastlinjak Green Dome, opravili postavitev napredne senzorske
mreže in sistema prezračevanja, optimizacija upravljanja klimatskih pogojev in zračnega toka
primernega za učinkovito rast paradižnika, ki z vsemi svojimi naprednimi funkcijami zagotavlja
večje hektarske donose.
Pripravljen in izveden bo tečaj usposabljanja delavcev o vzdrževanju in upravljanju rastlinjaka,
tistih sodelujočih v poskusnem programu, kot drugih upravičencev iz zasebnega in javnega
sektorja.
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanjem ZPVGPŽ
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanjem
Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.
Poslanca je zanimalo koliko grobišč je bilo v skladu z zakonom ZPVGPŽ že identificiranih, za
koliko oseb je bilo do sedaj ugotovljeno, da ležijo v teh grobiščih in ali je bil za njih do sedaj
začet ali izveden prekop. Zanimalo ga je tudi, ali policija in državno tožilstvo preiskujeta vzroke
smrti in odgovorne za smrt oseb v teh grobiščih ter koliko takšnih postopkov je bilo do danes
začetih in koliko ustavljenih. Prav tako se zanima za konkretne primere, ko postopki niso bili
izvedeni v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.
V skladu z Zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev je bilo do sedaj urejenih 168
prikritih vojnih grobišč, sondiranih 169 prikritih vojnih grobišč, opravljen prekop posmrtnih
ostankov žrtev iz 36 prikritih vojnih grobišč ter opravljen pregled in sanitarni iznos človeških
posmrtnih ostankov iz 22 kraških jam in brezen. V obdobju 2015-2017 je bil opravljen prekop
1974 oseb, zato leto 2018 še nimamo podatka. Poudariti je potrebno, da Komisija Vlade
Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč načeloma izvaja prekope posmrtnih
ostankov žrtev iz vrst slovenskega in romskega prebivalstva.
Policija kazniva dejanja oziroma sume storitve kaznivih dejanj povezanih s prikritimi grobišči
preiskuje že od leta 1989. Po sprejemu ZPVGPŽ leta 2015, se metodologija dela ni
spremenila, na novo je bilo urejeno le vzorčenje in oprava DNK analiz zaradi možnosti
identifikacij žrtev. Policija je od leta 1991 po Policijskih upravah obravnavala 243 zadev,
povezanih s povojnimi poboji, prikritimi grobišči ali posameznimi osebami, ki bi lahko bile
povezane s temi kaznivimi dejanji. Poleg tega policija sodeluje pri vseh izvedenih sondiranjih in
prekopih, ki jih izvaja komisija na podlagi ZPVGPŽ. Od začetka preiskovanja kaznivih dejanj,
povezanih s povojnimi poboji in prikritimi grobišči, so se vse preiskave zaključile v fazi
predkazenskega postopka.

Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo slovenskega
turizma
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s
preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanska vprašanja v zvezi z
preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma. Vlada RS poslancu odgovarja ,
da je naša vizija jasna. Slovenija bo postala zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5zvezdična doživetja. Natančneje je vizija opredeljena kot »Slovenija je globalna zelena butična
destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in
osebne koristi«. Razvojne smernice za turizem v Sloveniji v strateškem obdobju 2017-2021 so
prave in so nastale na terenu pri snovanju strategije s turističnimi deležniki, zato jih ne bomo
spreminjali, analiza stanja v hotelskem sektorju pa nas skrbno opozarja na trenutne izzive, ki
jih imamo pri reševanju težav v praksi in temu ustrezno bomo zastavili aktivnosti in
uresničevali ukrepe po realno zastavljenem akcijskem načrtu z nalogami, roki in nosilci.
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo integralnega
sistema za neposredne turistične rezervacije
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
vzpostavitvijo integralnega sistema za neposredne turistične rezervacije.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije posredoval pisno poslansko
vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo integralnega sistema za neposredne turistične rezervacije.
Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) je že leta 2007 kot ena izmed prvih
držav vzpostavila centralni rezervacijski sistem (v nadaljevanju: CRS) turističnih namestitev za
celotno Slovenijo in ga umestila v obstoječi spletni portal www.slovenia.info. Omogočila je
vključitev vseh tipov nastanitev ter destinacij in izvajala storitve za slovensko turistično
gospodarstvo brezplačno. Na strani STO so bili pokriti vsi stroški vzdrževanja in gostovanja
sistema, strošek licenc, strošek integracije dela rezervacijskega modula na ponudnikovo ali
destinacijske spletne strani in še nekateri spremljajoči stroški. Uporaba obstoječega CRS pa
se z leti ni razvila na način kot je bilo zaželeno iz več razlogov na katere STO ni mogla vplivati.
Gre za hitre tehnološke spremembe digitalnega okolja in potreb digitalnih uporabnikov ter
gospodarska kriza zadnjega desetletja, ki je od destinacij zahtevala uporabo najbolj učinkovitih
rezervacijskih sistemov, kot je Booking.com in ostalih globalnih ponudnikov. Vztrajanje v več
rezervacijskih sistemih iz vidika stroškov uporabnikov ni bilo več ekonomsko in finančno
vzdržno. STO tako na svojih spletnih straneh ne ponuja več tega rezervacijskega sistema, ki
ga uporablja vedno manj uporabnikov, tistim pa, ki na tem vztrajajo ponuja povrnitev
upravičenih stroškov iz tega naslova skozi razpise za spodbujanje digitalizacije destinacij.
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem manjših
ponudnikov turističnih dejavnosti
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s
financiranjem manjših ponudnikov turističnih dejavnosti.
Vlada RS je s sprejetjem Strategije za trajnostno rast slovenskega turizma 2017-2021, ki je
rezultat širokega konsenza tako javnih, gospodarskih kot civilnih akterjev na področju turizma,
vzpostavila osnovni okvir oziroma model razvoja slovenskega turizma do leta 2021. Ta model
ni le preživitveno – vzdržen za turistično gospodarstvo temveč ambiciozen in usmerjen tako k

večji tržni konkurenčnosti kot večji produktivnosti turističnih podjetij, ne glede na velikost
podjetja oziroma lokalno skupnost/ destinacijo v kateri se nahajajo.
Vlada RS se strinja z mnenjem ministra Počivalška, da so za uspešne in ne-nasedle investicije
in uspešno poslovanje turističnih podjetij, v prvi vrsti potrebni odgovorni lastniki in investitorji.
Samo obnova ali novogradnja namestitvene infrastrukture v družinski ali drugih oblikah
lastništva ter večanje obsega namestitvenih enot brez lastnikove dolgoročne vizije razvoja
turističnega podjetja, namreč ne zagotavljajo uspešnega poslovanja, večjega denarnega toka
ter preživetja podjetja oziroma ponudnika na poslovnem trgu. Predvsem strokovno
usposobljeni managerji, ki znajo oblikovati tržno zanimive in dovolj kakovostne hotelske in
gostinske storitve ter jih na sodoben in inovativen način približati kupcem, so zagotovilo, da
investicija ne bo finančno nasedla zaradi praznih kapacitet.
Ukrepi Vlade RS v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so namenjeni
spodbujanju razvoja konkurenčnosti turističnih podjetij seveda vključujejo tudi običajna
oziroma mala družinska podjetja in ponudnike namestitev. Ker pravila aktualnega EU
programskega in finančnega obdobja ne omogočajo več neposrednega sofinanciranja
turističnih investicij v namestitvene zmogljivosti, je Vlada RS oblikovala posredne spodbude za
razvoj konkurenčnosti turističnih podjetij. Sredstva se lahko pridobijo preko SID banke in nove
naložbene politike, ter preko MGRT razpisov, ki so zadnja 3 leta aktivno posvečeni MSP.
Vir: MGRT

Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je
v državni zbor predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predloga ne podpira, saj meni,
da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker pomeni pomembno zmanjšanje
javnofinančnih prihodkov, na drugi strani pa ne ponuja predlogov za nadomestitev izpada, z
ukrepi na prihodkovni in/ali dohodkovni strani poračuna.
Predlog novele Zakona o dohodnini je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Danijelom Krivcem, z novelo pa se predlaga znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za
2 odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave na 3.500 evrov ter zvišanje mej
dohodninskih razredov za 2.000 evrov.
Vlada odgovarja, da predlog novele sicer zasleduje osrednje cilje ukrepov na davčnem
področju, ki si jih je zastavila vlada, usmerjene v področje razbremenitve dela, ki predstavlja
nujen ukrep za krepitev konkurenčnosti poslovnega okolja, ampak je brez zagotavljanja
nadomestnih virov za nadomestitev izpada na strani prihodkov neprimeren. Ob upoštevanju
podatkov odmere dohodnine za leto 2016 predlagane rešitve pomenijo izpad prihodkov v
državnem proračunu za okoli 326 milijonov evrov.
Vlada poudarja, da je pri pripravi sprememb na davčnem področju treba zasledovati
ohranjanje vzdržnosti in stabilnosti javnih financ, kar pa zahteva pripravo ukrepov, ki bodo
temeljili na prestrukturiranju javnih dajatev. To pa seveda zahteva celovit, sistematičen, na
ustreznih analizah ter širšem družbenem in političnem konsenzu temelječ pristop, kateremu
namerava vlada slediti. V kakšnem obsegu bo mogoče doseči cilj davčne razbremenitve dela
bo na koncu odvisno tudi od konstruktivnosti socialnih in političnih partnerjev oziroma
pripravljenosti za širši družbeni dogovor.
Vlada bo ukrepe na davčnem področju sicer oblikovala tako, da se bo na eni strani krepila
konkurenčnost poslovnega okolja, kar vpliva na vzdržno gospodarsko rast in povečanje
globalne konkurenčnosti Slovenije, na drugi strani pa se bo zagotavljala javnofinančna
konsolidacija, s katero bo postopno doseženo strukturno uravnoteženje javnih financ, ob
nezmanjšanem zagotavljanja ravni socialne varnosti in javnih dobrin, ki jih zagotavlja država.
Vlada predloga novele tako ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo zaradi
pomembnega zmanjšanja javnofinančnih prihodkov, brez predlogov za nadomestitev izpada z

ukrepi na prihodkovni in/ali dohodkovni strani poračuna. Izpad prihodkov za približno 326
milijonov evrov.
Vir: MF
Vlada sprejela Mnenje o začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o duševnem
zdravju in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije
Vlada je sprejela Mnenje o začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju
in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada meni, da zakon ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.
Ukrep sprejema osebe v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda je uveden z namenom
odvrnitve nevarnosti, ki jo oseba zaradi duševne bolezni povzroča bodisi drugim bodisi sebi
(za življenje ali zdravje), in odprave razlogov, ki to nevarnost povzročajo. Takšna ureditev tako
zagotavlja uresničitev legitimnega namena, ki opravičuje poseg v človekove pravice in
temeljne svoboščine osebe, zlasti v pravico do osebne svobode (prvi odstavek 19. člena
Ustave) in pravico do varstva duševne integritete (35. člen Ustave). Ukrep je določen kot
skrajen in sicer v primeru, ko vzrokov in ogrožanja iz tretje in četrte alineje prvega odstavka 74.
člena ZDZdr ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči, npr. izven socialno varstvenega
zavoda, v nadzorovani obravnavi.
Vir: MZ
Mnenje vlade o pobudi Jaroslawa Bartlomieja Matysiaka za začetek postopka za oceno
ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Vlada je sprejela Mnenje o pobudi Jaroslawa Bartlomieja Matysiaka za oceno ustavnosti
tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Vlada
meni, da je pobuda za presojo ustavnosti neutemeljena.
Vlada uvodoma pojasnjuje, da je izpodbijana določba tretjega odstavka 105. člena ZZZDR že
prenehala veljati. Družinski zakonik (DZ) v 303. členu določa, da z uveljavitvijo tega zakonika
(tj. 15. 4. 2017) dosedanji zakon (ZZZDR) preneha veljati, uporablja pa se do začetka uporabe
zakonika (tj. do 15. 4. 2019).
ZZZDR v 105. člena določa, da če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata
sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Če se sama o tem
ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša
sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku
izda o tem sklep. Če sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne.
Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok,
odloči sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem
od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Sodišče lahko po uradni
dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo drugi osebi.
Preden sodišče odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo.
Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo
je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Zahtevi iz prejšnjega
odstavka mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob
njegovi pomoči poskušala sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok.
Iz zgoraj navedene določbe 105. člena ZZZDR izhaja, da se otrok lahko zaupa v varstvo in
vzgojo obema staršema v tistih primerih, ko se oba starša s tem strinjata. V nasprotnem
primeru odloči sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji
pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Sodišče lahko po
uradni dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo drugi osebi.
Pri odločanju vodi sodišče predvsem korist otroka.

Iz spisovne dokumentacije priložene k pobudi izhaja, da sta pobudnikova mladoletna otroka na
podlagi sklenjene sodne poravnave zaupana v vzgojo in varstvo materi, pobudnik pa ima z
otrokoma določene stike, ki so določeni na način, da se ohrani ravnovesje stikov.
Glede na navedeno določbo drugega odstavka 113. člena in glede na obseg stikov pobudnika
z njegovima mladoletnima otrokoma, Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da so pobudnikove
navedbe, da je bilo poseženo v njegovo pravico do družinskega življenja z mladoletnima
otrokoma, neutemeljene ter da pobudnik pravnega interesa za vložitev pobude ni izkazal.
Neutemeljene pa so nadalje tudi navedbe pobudnika, da obstoječa zakonska ureditev
praviloma pomeni preferiranje mater na račun očetov, kar je v neskladju s pravico do
enakopravnega obravnavanja ne glede na spol iz 14. člena Ustave in 14. člena EKČP.
Izpodbijana določba tretjega odstavka 105. člena ZZZDR namreč predpisuje soglasje obeh
staršev, pri čemer soglasje oziroma mnenje nobenega od staršev nima večje teže.
Vlada Republike Slovenije nadalje pojasnjuje, da DZ ureditev na predmetnem področju
spreminja, in sicer v 138. členu določa, da če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se
morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi.
Sporazumejo se lahko za skupno varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri
enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sami o tem ne
sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njihovo željo pa
tudi mediatorji. Če se starši sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagajo sklenitev
sodne poravnave. Če sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog
zavrne. Če se starši ne sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, o tem odloči sodišče. DZ nadalje
v 139. členu določa, da sodna poravnava ali odločitev sodišča o skupnem varstvu in vzgoji
otroka mora vsebovati odločitev o stalnem prebivališču otroka, o tem, kateremu od staršev se
vročajo pošiljke za otroka in o preživljanju otroka.
DZ drugače kot ZZZDR, sodišču omogoča, da odloči o skupnem starševstvu tudi v primeru, ko
med staršema o tem ne obstaja soglasje oziroma sporazum.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela poročilo o ocenah tveganj za nesreče za zadnja štiri leta
Vlada je sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju
2014–2018 ter novo Državno oceno tveganj za nesreče.
Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018 je
pripravljeno na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne
zaščite, ki določa, da Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče in ocen
zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče pripravi poročilo o izdelavi ocen tveganj za
nesreče in ga po sprejetju na Vladi RS posreduje Evropski komisiji.
Z novelo navedene uredbe iz leta 2017 je bila določena izdelava treh novih ocen tveganja za
posamezne nesreče. Prav tako so nekateri pristojni organi nekatere ocene tveganja za
posamezne nesreče dopolnili, ali pa so bili v zvezi z nesrečami, ki jih zajemajo ocene tveganja
za posamezne nesreče, na voljo dodatni podatki. Vse te spremembe se odražajo v novi
Državni oceni tveganj za nesreče, verzija 2.0.
Letošnje poročilo poleg običajnih vsebin vključuje pregled in rezultate aktivnosti, ki so na
področju ocenjevanja tveganj za nesreče potekale predvsem v letu 2018. Poročilo ugotovljena
tveganja za posamezne nesreče vrednoti in medsebojno primerja. Med doslej ocenjenimi
nesrečami še vedno največje tveganje v Sloveniji predstavljajo poplave, potres, pandemija
gripe, letalska nesreča, teroristični napad in žled.

Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, bo skupaj s poročilom objavljena na spletnih
straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot državnega koordinacijskega
organa.
Vir: MO
Medresorska skupina s področja zaščite kritične infrastrukture končala delo
Vlada se je seznanila s Končnim poročilom Medresorske koordinacijske skupine za
usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture. Ker je medresorska skupina izvedla
načrtovane naloge, pristojnosti in naloge na področju kritične infrastrukture pa so določene z
Zakonom o kritični infrastrukturi, je Vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja te skupine.
Vlada je medresorska skupino imenovala junija 2016 s ciljem priprav za zaščito kritične
infrastrukture. Medresorska skupina je Vladi posredovala predloge več dokumentov, na
podlagi katerih je Vlada sprejela sklep o določitvi kritične infrastrukture državnega pomena v
Republiki Sloveniji, nato pa je medresorska skupina oblikovala in uskladila predlog Zakona o
kritični infrastrukturi. Zakon je bil sprejet decembra lani ter ureja ugotavljanje in določanje
kritične infrastrukture, načela in načrtovanje zaščite kritične infrastrukture, naloge organov in
organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje podpore
odločanju, varovanje podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture.
S sprejemom tega zakona so naloge skupine na področju nacionalne kritične infrastrukture
izvedene. Zato je Vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja medresorske skupine.
Ministrstvo za obrambo bo pripravilo spremembe Uredbe o evropski kritični infrastrukturi, s
katerimi bo uredbo uskladilo z Zakonom o kritični infrastrukturi.
Vir: MO
Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013–2017
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o izvajanju Srednjeročnega programa
statističnih raziskovanj 2013–2017.
Slovenska državna statistika si je v srednjeročnem obdobju 2013-2017 zadala številne cilje, ki
jim je zavzeto sledila in jih postopoma uresničevala. Pri tem smo se zavedali svojega
poslanstva in vrednot ter sledili viziji, ki smo si jo zastavili. Pozorno spremljamo spreminjajoče
se uporabniške potrebe in se nanje odzivamo na najboljši mogoči način. Dostop do podatkov
in informacij se je poenostavil in postal preglednejši. Tudi družbena omrežja so postala
sodoben komunikacijski kanal, prek katerega izvajalci dejavnosti državne statistike opravljamo
svoje poslanstvo: sporočamo statistične podatke, zbiramo in izmenjujemo informacije, znanja
in mnenja uporabnikov. Veliko pozornosti smo namenili širjenju statistične pismenosti,
predvsem med mladimi.
SURS skupaj s pooblaščenimi izvajalci pri izvajanju svoje dejavnosti skrbi za skladnost
delovanja s Kodeksom ravnanja evropske statistike, ki predstavlja temeljna izhodišča za naše
delo.
Izvedli smo celovito prenovo sistema upravljanja varovanja informacij. Pri tem smo sledili
ciljem in načelom, na katerih je doslej temeljila ureditev tega področja, ki je skladna s skupnim
okvirom informacijske varnosti Evropskega statističnega sistema (ESS).
SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo aktivno sodelovali v
slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju. SURS se kot član ESS aktivno vključuje v
delo tega partnerstva na vseh ravneh delovanja in odločanja v sistemu.
Državni statistiki svoje aktivnosti stalno prilagajamo spremembam v okolju, ki so na področju
uradne statistike ustvarile mnogo izzivov, pa tudi vrsto priložnosti za posodobitev in inovativne

pristope. SURS zato sodeluje v mednarodnih iniciativah za sodelovanje in izmenjavo dobrih
praks, med drugim tudi za razvoj uporabe masovnih podatkov v uradni statistiki ESS in
Združenih narodov. Vzpostavil je tudi partnerstva s fakultetami in znanstvenoraziskovalnimi
inštituti z namenom, da bi skupaj raziskali potenciale masovnih podatkov.
Državni statistiki smo si skozi celotno srednjeročno obdobje prizadevali tudi za to, da bi uvajali
do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov ter ohranili visoke stopnje
sodelovanja. Z izboljšanjem komuniciranja in v neposrednih stikih z njimi smo jim želeli še bolj
približati pomen posredovanja statističnih podatkov in medsebojnega sodelovanja. Nenehno
smo iskali in še iščemo rešitve in priložnosti za zmanjševanje bremen poročanja naših dajalcev
podatkov ter za kar najbolj racionalno izvajanje statističnih raziskovanj – ob zagotavljanju
visoke kakovosti podatkov. Z uspešno izpeljavo ključnih statističnih raziskovanj in projektov v
tem srednjeročnem obdobju smo omogočili, da si v sistemu državne statistike postavimo trdne
temelje za nadaljnji razvoj kakovostnih statistik.
Vir: SURS
Predlog za uvrstitev projekta 2130-18-2000 »Izstrelitev satelita NEMO-HD« v veljavni
Načrt razvojnih programov 2018–2021
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o uvrstitvi projekta 2130-18-2000 »Izstrelitev satelita
NEMO-HD« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021.
»Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije« je v obdobju 2010-2018 učinkovito povezal
znanstvene, tehnološke in aplikativne potenciale na področju razvoja in uporabe mikro in nano
satelitov ter dokazal, da lahko z novimi vesoljskimi tehnologijami za daljinsko opazovanje
Zemlje na cenovno dostopen način dosežemo pomembne družbeno-ekonomske in okoljske
koristi na širokem spektru aplikacij. CO Vesolje-Si je razvil zelo napredne tehnologije za prvi
slovenski mikrosatelit za daljinsko opazovanje Zemlje, zgradil zemeljsko postajo za satelitske
komunikacije in razvil multidisciplinarni laboratorij za preizkušanje materialov, komponent in
sistemov v simuliranem vesoljskem okolju.
Izstrelitev bo pomenila referenco za izvedbo celovitega spektra slovenskih vesoljskih tehnologij
v okviru CO Vesolje-Si in širše ter s tem omogočila nadaljnji razvoj te nišne gospodarske
panoge. Vesoljska tehnologija že dolgo ni več zgolj v domeni velikih vesoljskih agencij, ampak
postaja odlična gospodarska priložnost za vse, ki so dovolj inovativni in fleksibilni, da se vanjo
vključijo.
Vlada RS je pripravljena podpreti navedeni projekt z dodatnim financiranjem in sicer v višini
1.900.000 EUR v letu 2018 in 200.000 EUR v letu 2019, kar izhaja iz sklepa Vlade RS št.
63100-2/2018/6, dne 29. 11. 2018.
Sofinanciranje se izvajalcu projekta dodeli s sklepom MGRT in z na njegovi osnovi izdano
pogodbo o sofinanciranju. S pogodbo o sofinanciranju so določene medsebojne pravice in
obveznosti, zlasti način sofinanciranja, znesek sofinanciranja upravičenih stroškov, upravičeni
stroški ter vsi drugi pogoji, pravice in obveznosti izvajalca.
Vir: MGRT
Odgovor na vprašanje v zvezi z zmanjševanjem uporabe plastike v Sloveniji
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Bojana Kekca v zvezi z
zmanjševanjem uporabe plastike v Sloveniji
Vlada meni, da se vprašanja državnega svetnika nanašajo na naloge, ki so se že izvedle, se
jih izvaja ali pa bodo izvedene preko pristojnih ministrstev, in sicer zaradi zagotavljanja
skladnosti notranjega pravnega reda s pravom EU in mednarodnimi konvencijami, s ciljem
zmanjšati potrošnjo določenih plastičnih izdelkov ter zagotoviti tako ravnanje s plastičnimi

izdelki in odpadki, ki ima kar najmanjši negativni vpliv na okolje in zdravje ljudi. Aktivnosti se
izvajajo tako, da se obenem zagotavlja delovanje notranjega trga, preprečuje trgovinske ovire
ter izkrivljanje in omejevanje konkurence v EU. Vlada si pri prenosu in implementaciji ukrepov
na področju krožnega gospodarstva in uveljavljanju strategije za plastiko prizadeva in si bo tudi
v prihodnje prizadevala za povezovanje ukrepov na področju odpadkov z ukrepi in pobudami
na drugih področjih.
Vir: MOP
Vlada odgovorila državnemu svetniku Borisu Popoviču v zvezi z razvojem javnega
letališča Portorož
Vzroki za zamude pri sprejemanju državnega prostorskega načrta za letališče Portorož, kot
izhaja iz vprašanja državnega svetnika, nastajajo zaradi dolgotrajnega usklajevanja z nosilci
urejanja prostora, saj leži letališče Portorož na poplavnem območju ter v občutljivem prostoru
naravne in kulturne dediščine, zato se pojavljajo vedno nove zahteve po dodatnih strokovnih
preveritvah.
Možnosti podaljšanja vzletno-pristajalne steze na območju izključne rabe na javnih letališčih
državnega pomena ni mogoče urediti z institutom vzdrževalnih del v javno korist z dopolnitvijo
Zakona o letalstvu, saj so vzdrževalna dela v javno korist, dela za opravljanje določene vrste
gospodarske javne službe, ki je pa letališče Portorož v skladu s Smernicami o državni pomoči
letališčem in letalskim prevoznikom točka 4., odstavek 72 (2014/C 99/03), ne more izvajati.
Glede na navedeno, Vlada RS ne more slediti pobudi predlagatelja, da z novelo Zakona o
letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16) določi vzdrževalna
dela v javno korist kot izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, da se za zagotavljanje
opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost
objekta in z njo povezana velikost objekta.
Vir: MzI
Vlada odgovorila na poslanska vprašanja v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje
v medicinske namene
Vlada je sprejela odgovor na poslanska vprašanja Violete Tomić v zvezi z ureditvijo področja
uporabe konoplje v medicinske namene.
Vlada RS je v preteklosti že omogočila dostop do zdravil iz kanabinoidov za vse bolnike, pri
katerih obstajajo indikacije za predpisovanje kanabinoidov. Potrebe po teh zdravilih lahko
zadovoljimo iz uvoza in z vidika zdravljenja in zdravstva ni razlogov za lastno pridelavo.
Glede na večkrat izražen ekonomski interes je Ministrstvo za zdravje (MZ) pripravilo strokovne
podlage za morebitno pripravo zakonodajnih sprememb, ki bi omogočale gojenje konoplje v
medicinske namene v Sloveniji. Za celovito oceno stroškov, koristi in tveganj ter za
argumentirano in informirano odločitev o tem, ali naj se v Sloveniji goji konoplja v medicinske
namene, je po mnenju Vlade RS treba izvesti celovito ekonomsko študijo, ki bo natančneje
opredelila finančne in druge posledice uvedbe tovrstne ureditve. Ovrednotiti bo treba tudi
možna tveganja v zvezi s potencialno zdravstveno, varnostno, družbeno in ekonomsko škodo,
ki jo ob pričakovanih koristih pridelava konoplje za medicinske namene lahko predstavlja za
družbo. Za izvedbo navedenih nalog bo do konca leta 2018 ustanovljena medresorska delovna
skupina, v okviru katere bo izvedeno naročilo ekonomske študije in bodo na podlagi njenih
izsledkov opredeljene nadaljnje aktivnosti in ukrepi za ureditev tega področja.
Ključni pogoj, ki ga je treba upoštevati, je izpolnjevanje zahtev, ki so opredeljene v konvencijah
Organizacije združenih narodov. Enotna konvencija o mamilih (v nadaljnjem besedilu:
Konvencija), katere podpisnica je tudi Slovenija, v 28. členu določa nadzor nad gojenjem
konoplje, ki ga morajo uvesti države pogodbenice, če dovolijo gojenje rastline konoplje za

proizvodnjo konoplje ali konopljine smole. Prvi odstavek tega člena zavezuje pogodbenice, da
za morebitno gojenje konoplje v medicinske namene vzpostavijo sistem nadzora iz 23. člena
Konvencije.
23. člen Konvencije od držav pogodbenic zahteva, da ustanovijo in financirajo enega ali več
državnih organov, ki bodo zadolženi za opravljanje nadzornih nalog nad gojenjem konoplje.
Tak organ je pristojen za razmejitev regij in določitev zemljiških parcel, na katerih je dovoljeno
gojenje konoplje. Posameznim subjektom izdaja dovoljenja za gojenje konoplje s pogoji,
površino in parcelno številko zemljišča, na katerem je gojenje dovoljeno, in sicer tako, da bodo
le subjekti z izdanim dovoljenjem edini pooblaščeni za opravljanje dejavnosti tovrstnega
gojenja konoplje. Vsak subjekt, ki goji konopljo, svoj pridelek lahko proda le pristojnemu
organu, ki ga sprejme v svojo last najpozneje v štirih mesecih od konca žetve. Pristojni organ
ima izključno pravico uvoza, izvoza, trgovine na debelo in ohranjanja zalog na ta način
pridelane konoplje.
Nekatere države tako, ob upoštevanju konvencije, že dovolijo gojenje konoplje v medicinske
namene. MZ je v zvezi s pripravo strokovnih podlag, ki bi omogočile pridelavo konoplje v
medicinske namene, vključno z medicinsko konopljo, že preverilo pravne ureditve tega
področja v teh državah. Ureditve v evropskih državah, ki so omogočile pridelavo konoplje v
medicinske namene, temeljijo na monopolu države, kot to določa Konvencija.
Ker gre pri gojenju konoplje za medicinske namene za proizvodnjo zdravil, bo moral subjekt, ki
mu bo izdano dovoljenje za gojenje konoplje za medicinske namene, ob strokovnih referencah
zadostiti tudi vsem pogojem, ki jih določa zakonodaja na področju zdravil. V tehničnem in
strokovnem smislu je še posebej zahtevno gojenje medicinske konoplje, saj je treba zagotoviti
visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti preparatov ter natančno spremljanje
rastline od nabave semen do končnega izdelka. Farmacevtska kakovost teh izdelkov pomeni
standardizirano vsebnost vseh spojin, popolno odsotnost nečistoč v preparatih in nadzor nad
vsemi parametri kakovosti z namenom zagotavljanja enake kakovosti in učinkovitosti.
Zagotoviti je treba tudi varnostni nadzor nad gojenjem, ki ga mora izvajati pridelovalec, in
sistem poročanja, ki mora biti v pristojnosti države.
Vir: MZ
Odgovor vlade na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odprtjem
avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je vladi posredoval poslansko vprašanje dr.
Franca Trčka v zvezi z odprtjem avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje. V poslanskem
vprašanju poslanec dr. Franc Trček postavlja naslednji vprašanji:
1. Kdaj bo stekel promet po odseku avtoceste Draženci-Gruškovje?
2. Kdo bo prevzel odgovornost za neizpolnjene obljube oziroma zamude?
Pogodba, ki jo je sklenil DARS z izvajalcem gradnje 2a. etape avtocestnega odseka Draženci
– MMP Gruškovje dne 25.4.2016 določa, da mora izvajalec dokončati vsa dela v roku 32
mesecev od uvedbe v delo. Dokazilo o dokončanju del predstavlja s strani naročnika del
izdano potrdilo o prevzemu. Izvajalec je bil uveden v delo dne 5.5.2016, pogodbeni rok
dokončanja vseh del poteče z dnem 6.1.2019. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi z izvedbo
tehničnega pregleda izvedenih del. Avtocesta bo predvidoma predana v promet še v novembru
2018, oziroma najkasneje do konca leta 2018, kar je v okviru pogodbeno določenega roka.
V času gradnje so se pojavljale informacije o predčasnem dokončanju del, vendar pa le-te
nimajo osnove v pogodbenih določilih. Ravno tako ni bilo s strani pristojnih za gradnjo
avtocestnega odseka nikoli napovedano, da bo avtocesta odprta še v času prejšnje vlade.
Opomba: odsek Draženci-Gruškovje je bil odprt in predan v promet dne 30. novembra 2018.
Vir: MzI

Odgovor na pisno poslansko mag. Dejana Kaloha
Vlada se je na današnji seji seznanila in sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag.
Dejana Kaloha, poslanca Slovenske demokratske stranke (SDS), ki so ga zanimale okoliščine
financiranja projektov, ki jih v okviru pomoči prosilcem za mednarodno zaščito izvaja
Človekoljubno društvo UP Jesenice.
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) na podlagi svojih pristojnosti in nalog
sodeluje pri izvedbi več projektov, sofinanciranih iz Sklada Evropske unije za azil, migracije in
vključevanje (AMIF),
Sklad prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, ki zajema različne vidike skupne
azilne politike in politike priseljevanja v državah Evropske unije. Prav tako podpira ukrepe,
povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav ter
projekte s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju
Evropske unije.
UOIM tako sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami, ki na področju sprejema in
integracije izvajajo različne projekte:
 Projekt opismenjevanja in učne pomoči za prosilce za mednarodno zaščito, ki ga vodi
Javni zavod Cene Štupar.
 Projekt nudenja pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščiti, ki ga
vodi Društvo UP.
 Projekt informiranja s področja trgovine z ljudmi, ki ga vodi Inštitut za afriške študije.
 Projekt nudenje pomoči pri vključevanju v okolje, kar izvaja društvo Odnos.
 Orientacijski program za osebe s mednarodno zaščito, ki so prišle v Republiko
Slovenijo na podlagi kvot, kar izvaja Slovenska filantropija.
Te nevladne organizacije oziroma društva so se s svojimi programi prijavile na javni razpis
Ministrstva za notranje zadeve in bila na njih tudi izbrana. Društvo, ki ga v poslanskem
vprašanju izpostavlja poslanec, mag. Dejan Kaloh, se je z zgoraj navedenim projektom
prijavilo na razpis Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki je vodilo javni razpis
in marca 2018 objavilo izid javnega razpisa ''Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
mednarodno zaščito''.
Na javnem razpisu sta se s projektoma potegovala dva prijavitelja in sicer Inštitut za afriške
študije (v nadaljevanju IAŠ) in Človekoljubno dobrodelno društvo UP. Ker IAŠ, na poziv
naročnika, ni posredoval dopolnitve oziroma pojasnil vloge, je bila njihova vloga zavržena.
UOIM je zato 27. februarja letos z društvom UP podpisal pogodbo o financiranju izvedbe
projekta ''Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito''. Namen projekta je
izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v
azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija
ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Vir: UIOM
Dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s stroški
slovenske delegacije ob zasedanju Generalne skupščine ZN
Vlada je sprejela dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s
stroški slovenske delegacije ob zasedanju Generalne skupščine ZN.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jože Tanko je 22. novembra 2018 na Vlado
Republike Slovenije naslovil zahtevo za dopolnitev odgovora v zvezi z udeležbo delegacije
Republike Slovenije na splošni razpravi 73. zasedanja Generalne skupščine (GS) Organizacije
združenih narodov (OZN) v New Yorku: Ali se je 73. zasedanja GS OZN udeležil kateri od
bivših predsednikov Republike Slovenije? Če se je, me zanima, kateri, koliko oseb je štela
njegova ekipa in kdo je pokril stroške udeležbe?

Na povabilo in v organizaciji Madridskega kluba je bil v času visokega segmenta 73. zasedanja
GS OZN v New Yorku prisoten bivši predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki pa ni bil
član uradne delegacije Republike Slovenije. V skladu z določili Zakona o zagotavljanju pogojev
za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) je Stalno predstavništvo Republike
Slovenije pri OZN bivšemu predsedniku zagotovilo prevoz z letališča in na letališče, in z izjemo
omenjenega za Republiko Slovenijo ni bilo drugih proračunskih posledic.
Vir: MZZ
Odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z migrantskim valom in
zahtevo, da vlada "nemudoma odstopi od t.i. konvencije iz Marakeša", ki ju je 5. novembra
2018 na vlado naslovil Zmago Jelinčič Plemeniti.
Najprej je treba pojasniti, da je potrebno govoriti o Globalnem dogovoru o varnih, urejenih in
zakonitih migracijah (GDM), ki bo sprejet na medvladni konferenci decembra letos v Marakešu,
saj "Konvencija iz Marakeša" ne obstaja. Obenem je uporaba tega izraza v povezavi z
Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah neustrezna in zavajajoča, saj
Globalni dogovor ni pravno obvezujoč akt, temveč politična deklaracija.
Vlada pojasnjuje, da je pri naslavljanju migracij potreben celovit in kooperativen pristop.
Izvajanje Globalnega dogovora bo naslovilo vzroke za množično odseljevanje ljudi iz matičnih
držav (revščina, slaba ekonomija, nedemokratični režimi, sistematično kršenje človekovih
pravic in podobno), poenotilo pojmovanje migracij na globalni ravni ter omogočilo
vzpostavitev varnih, urejenih in zakonitih migracij, posledično pa se bo srednje- in dolgoročno
bistveno zmanjšalo število nezakonitih migrantov. Zaradi dobrega partnerskega sodelovanja
in predvidenih novih načinov sodelovanja med izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami, bodo
hitreje in učinkoviteje stekli postopki vračanja v države izvora. Z bolj urejenimi migracijami in
večjim angažmajem vseh držav, tudi držav izvora in tranzita, se bo bistveno zmanjšal obseg
trgovine in tihotapljenja ljudi ter posledično tudi nevarnost kriminala in terorizma.
Globalni dogovor med drugimi ureja tudi področja upravljanja migracij, ki bodo tudi Sloveniji
prinesla pozitivne rezultate in sicer: boj proti trgovini in tihotapljenju ljudi, upravljanje meja,
možnost omejitve gibanja nezakonitim migrantom, sodelovanje na področju vračanja in
ponovnega sprejema, sodelovanje na področju policijskega sodelovanja, kar je pomembno pri
boju proti trgovini in tihotapljenju ljudi ter boju proti kriminalu in terorizmu.
Vlada Republike Slovenije zato podpira sprejem Globalnega dogovora o urejenih, varnih in
zakonitih migracijah ter bo še naprej izvajala aktivnosti na področju celostnega in
multilateralnega upravljanja migracij v okviru regionalnih in multilateralnih forumov, v dobrobit
slovenskih državljanov.
Vir: MZZ
Prispevek Republike Slovenije za drugo tranšo financiranja Instrumenta za begunce v
Turčiji
Vlada je sklenila, da Republika Slovenija prispeva za drugo tranšo financiranja v Instrument za
begunce v Turčiji 2.726.257,00 evrov v obdobju 2019-2023.
Prispevek Republike Slovenije se zagotovi v Instrument za begunce v Turčiji v skladu s
časovno razporeditvijo, ki jo je predlagala Evropska Komisija v njeni informaciji Instrument za
begunce v Turčiji.
Vlada je za podpisnika Potrdila o prispevku Republike Slovenije pooblastila Damjana
Berganta, generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

EU je ob soočanju z migrantsko in begunsko krizo leta 2015 med prednostnimi nalogami
opredelila tudi okrepitev sodelovanja s Turčijo. Na vrhu EU – Turčija 29.11.2015 je bil potrjen
Skupni akcijski načrt za sodelovanje na področju migracij, ki je zajel dva sklopa ukrepov: i)
pomoč sirskim beguncem, ki v Turčiji uživajo status začasne zaščite in ii) ukrepe, ki bi jih
morala za preprečevanje nezakonitih migracij izvesti Turčija.
Za delovanje instrumenta je bilo v letih 2016 in 2017 s strani EU dodeljenih 3 milijarde evrov,
od tega 1 milijardo evrov iz proračuna EU, 2 milijardi evrov pa v obliki prispevkov držav članic,
ki so bili določeni na podlagi deleža BDP. Delež Republike Slovenije je po omenjenem ključu
znašal 0,26 %, kar je predstavljalo prispevek v višini 5.228.923,25 evrov.
Z namenom nadaljevanja že začetih projektov ter zagotavljanja neprekinjene podpore
beguncem in osebam upravičenim do subsidiarne pomoči, je Evropski svet na zasedanju
28.6.2018 sprejel odločitev o financiranju druge tranše za delovanje instrumenta, pri čemer bo
v skladu z dopolnjeno Odločitvijo Evropske komisije o prispevkih v Instrument za begunce v
Turčiji 2 milijardi evrov poravnanih iz proračuna EU, 1 milijarda pa s strani držav članic.
Turčija po ocenah septembra 2018 gosti približno 4 milijone sirskih beguncev ter je za
reševanje begunske problematike doslej porabila že več kot 8 milijard evrov. Republika
Slovenija je že na vrhu EU – Turčija 29.11.2015 izrazila podporo ustanovitvi Instrumenta za
begunce v Turčiji z namenom nudenja pomoči Turčiji pri njeni skrbi za številne begunce, ki jih
gosti vse od začetka sirske krize.
Republika Slovenija podpira nadaljevanje financiranja že začetih projektov iz Instrumenta za
begunce oz. nadaljnjo pomoč ranljivim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim
(humanitarna pomoč, izobraževanje, zdravstvo, občinska infrastrukture ter socialnoekonomska podpora).
Vir: MZZ
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in
uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe o načelih, ki urejajo
dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi
telesi, sestavljene v Londonu, Moskvi in Washingtonu 27. januarja 1967.
V letu 2016 je Republika Slovenija postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije
(ESA). Glavni namen ESA je zagotavljanje in spodbujanje sodelovanja med evropskimi
državami na področju vesoljskih raziskav, tehnologij in aplikacij v izključno miroljubne namene.
S članstvom je Slovenija pridobila možnost, da sodeluje v splošnih in izbranih neobveznih
programih ESA, pri čemer ima zagotovljeno pošteno industrijsko povrnitev/donosnost za
dejavnosti, pri katerih sodeluje. Podjetja in raziskovalne inštitucije imajo od sodelovanja z ESA
številne koristi; od pridobivanja poslovnih priložnosti, povečevanja kapitala, mednarodnih
referenc, do sklepanja dolgotrajnih partnerstev in pridobivanja informacij ter znanj. Na
določenih področjih delovanja pa so podjetja trenutno omejena, ker v Sloveniji ne obstaja
register objektov izstreljenih v vesolje in ker Slovenija še ni pogodbenica vseh konvencij
Združenih narodov, ki urejajo aktivnosti v vesolju.
Področje vesolja je na mednarodnem nivoju urejeno s petimi konvencijami, od katerih je
Republika Slovenija z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij nasledila dve in sicer
Sporazum o reševanju astronavtov, povratku teh in o vračanju predmetov izstreljenih v vesolje
ter Konvencijo o mednarodni odškodninski obveznosti za škodo, ki jo povzročijo vesoljska
vozila.
Z nadgradnjo pogodbenega odnosa z ESA je Slovenija nakazala interes za bolj intenzivno
delovanje na področju vesoljskih tehnologij. Pogodba ureja principe in načela delovanja ter

sodelovanje držav pri proučevanju in izkoriščanju vesolja izključno v miroljubne namene.
Pogodba tudi podrobneje določa način vračanja astronavtov, določitev lastništva vesoljskih
objektov, zahteva izmenjavo pomembnih podatkov, ki bi lahko vplivali na varnost astronavtov,
promovira meddržavno sodelovanje pri raziskovanju vesolja ter zahteva sodelovanje pri
uporabi vesoljskih objektov na osnovi recipročnosti.
Vir: MZZ
Zakon o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in označevanju
izdelkov iz plemenitih kovin
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o
preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, sprejetih v Stockholmu 20. aprila
2018.
Na 82. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz
plemenitih kovin (v nadaljevanju: konvencija), ki je potekalo v Stockholmu na Švedskem 20.
aprila 2018, je bilo sprejeto besedilo sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in
označevanju izdelkov iz plemenitih kovin. Omenjena konvencija je bila v Republiki Sloveniji
ratificirana leta 2008, za Republiko Slovenijo pa je začela veljati 5. marca 2009.
V Prilogi I sta bila uvedena nova izraza in sicer »mešani izdelek iz plemenitih kovin«, ki je
izdelek iz dveh ali več zlitin plemenitih kovin ter »izdelek iz več kovin«, to je izdelek, sestavljen
iz delov iz plemenitih kovin in delov iz neplemenitih kovin. Spremenjena je tudi opredelitev
prevleke oziroma preplastitve izdelka iz plemenite kovine. Nova so tudi načela uporabe lota.
Standardne stopnje čistine sedaj niso določene v prilogi konvencije temveč jih določa njen
Stalni odbor.
Spremembe v Prilogi II uvajajo načelo, da mora pooblaščeni urad za preskušanje izdelkov iz
plemenitih kovin izpolnjevati zahteve konvencije ves čas delovanja in ne samo v času
pooblastitve.
Postopek akreditacije oziroma drug akreditaciji enakovreden postopek se priznava kot način
dokazovanja usposobljenosti analiznih laboratorijev za njihovo delo. Urad za preskušanje
lahko za preskušanje izbere podizvajalca pod pogoji, ki jih določi Stalni odbor konvencije.
Zmanjšuje se število oznak za označevanje izdelkov iz plemenitih kovin s skupno oznako
preskusa (CCM).
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na obrambnem področju
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na
obrambnem področju, sklenjenega v Batumiju 11. oktobra 2017.
V sporazumu je določeno sodelovanje pogodbenikov na področju obrambne in varnostne
politike, vojaške ekonomske in vojaške tehnične dejavnosti, izobraževanja in usposabljanja
vojaškega in civilnega osebja, obrambne zakonodaje, obrambne industrije, znanstvenega
raziskovanja na področju obrambe, vojaške medicine, vojaške geografije, ukrepov za graditev
zaupanja in varnosti, nadzora nad oboroževanjem in razorožitvijo, sodelovanja v dejavnostih
Natovega Partnerstva za mir, humanitarnih operacij in operacij v podporo miru, obrambne
logistike, okoljske varnosti, počitniške, družbene, kulturne in športne dejavnosti udeležencev
pogodbenikov, vojaške zgodovine, novinarstva in muzejske dejavnosti, inšpekcijskega nadzora
na področju obrambe ter na drugih področjih skupnega interesa.

Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo
Gruzije o sodelovanju na področju obrambe je bil podpisan v Batumiju 11. oktobra 2017.
Sporazum sta podpisala na slovenski strani mag. Miloš Bizjak, državni sekretar Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije, na gruzijski strani pa Lela Chikovani, prva namestnica ministra
za obrambo Gruzije.
Evropska komisija je izpostavila interes za strateško partnerstvo med Evropsko unijo in Gruzijo
pri ohranjanju trajnostnega razvoja, miru in stabilnosti v svetu. Republika Slovenija si
prizadeva za nadaljnjo krepitev uspešnega sodelovanja z Gruzijo in si bo tudi kot članica
Evropske unije prizadevala za nadaljevanje aktivnosti v podporo globalnemu miru in
stabilnosti, predvsem s sodelovanjem v Organizaciji združenih narodov ter Organizaciji za
varnost in sodelovanje v Evropi.
Sodelovanje na obrambnem področju med Republiko Slovenijo in Gruzijo je do zdaj potekalo v
obliki občasnih dvostranskih dogodkov, predvsem na področju vojaškega izobraževanja in
usposabljanja. Potreba po celovitejšem dvostranskem sodelovanju se krepi predvsem zaradi
zahtev po implementaciji Okrepljenega paketa ukrepov Nato–Gruzija.
Republika Slovenija je s sklenitvijo sporazuma upravičila zaveze in pričakovanja mednarodne
skupnosti glede njene vloge pri krepitvi zaupanja in sodelovanja ter vzdrževanja stabilnosti in
varnosti.
,
Vir: MZZ

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij
Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za
atomsko energijo – predlog za obravnavo
Vlada je določila besedilo predloga Akta o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v
Mednarodni agenciji za atomsko energijo, in ga predložila Državnemu zboru.
Področje vesolja je na mednarodnem nivoju urejeno s petimi konvencijami, od katerih je
Republika Slovenija z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je depozitar
vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/92)
nasledila dve: Sporazum o reševanju astronavtov, povratku teh in o vračanju predmetov
izstreljenih v vesolje (Washington, London, Moskva, 22. 4. 1968, objavljen v Uradnem listu
SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 21/71) in Konvencijo o mednarodni odškodninski obveznosti
za škodo, ki jo povzročijo vesoljska vozila (Washington, London, Moskva, 29. 3. 1972,
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/77).
SFRJ je bila pogodbenica Konvencije o registriranju v vesolje lansiranih objektov (v
nadaljevanju: »konvencija«), vendar pa Republika Slovenija te konvencije še ni nasledila.
Zaradi ureditve področja vesolja se Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji
za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11,
9/13 in 5/17) ustrezno dopolni tako, da bo Republika Sloveniji lahko nasledila tudi Konvencijo o
registriranju v vesolje lansiranih objektov.
Nasledstvo konvencije bo pomemben korak pri pripravi ustreznega okolja za nemoteno
delovanje slovenskih podjetij in razvojnih inštitucij na področju vesoljskih tehnologij ter za
učinkovito sodelovanje v programih Evropske vesoljske agencije (ESA).
Vir: MZZ

Nujna humanitarna pomoč prizadetemu prebivalstvu v Indoneziji
Vlada bo namenila humanitarno pomoč v višini 50.000 evrov Mednarodni federaciji društev
Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za nujno humanitarno pomoč prebivalstvu v
Indoneziji, ki ga je prizadel močan potres na otoku Sulavesi.
28. septembra 2018 je indonezijski otok Sulavesi prizadel močan potres, ki so mu sledili
cunami, zemeljski plazovi ter likvifakcija ali utekočinjenje tal. Po zadnjih podatkih je življenje
izgubilo 2.087 ljudi, 4.400 je resno poškodovanih, vsaj 1.084 je pogrešanih. Potres je povzročil
tudi ogromno gmotno škodo: poškodovanih ali uničenih je bilo okoli 68 000 hiš, med 210.000 in
300.000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Uničene so bolnice, šole, mošeje, trgovine…
Ceste severno in južno od mesta Palu so poškodovane ali popolnoma neprehodne, zaradi
česar je dostop do prizadetih območij otežen ali nemogoč. Letališče Palu je delno
poškodovano, zaradi česar lahko pristajajo le manjša letala.
Ministrstvo za zunanje zadeve je predlagalo, da se Slovenija odzove na humanitarni poziv in
za humanitarno pomoč Indoneziji, ki jo je prizadel potres, nameni humanitarni prispevek
Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) v višini 50.000
EUR. Sredstva za prispevek v višini 50.000 EUR se zagotovijo iz sredstev proračunske
rezerve za leto 2018.
Vir: MZZ
Humanitarni prispevek Republike Slovenije Demokratični Republiki Kongo
Vlada bo namenila humanitarno pomoč v višini 40.000 evrov zaradi poslabšanja humanitarne
situacije v Demokratični Republiki Kongo, ki se usmeri preko Mednarodnega odbora Rdečega
križa (ICRC).
Humanitarna situacija v Demokratični Republiki Kongo (DRC) se je v zadnjem letu dramatično
poslabšala. Kriza se je poglobila in razširila in prizadela ljudi na področjih, ki so prej veljala za
stabilna, ter nadaljnje poslabšala situacijo na področjih konflikta. Na področju države potrebuje
humanitarno pomoč in zaščito najmanj 13,1 milijona ljudi, več kot 2 milijona otrok se sooča s
hudo akutno podhranjenostjo (kar predstavlja 12 odstotka vseh podhranjenih otrok na svetu).
Izbruhi nalezljivih bolezni kot so kolera prizadene deset tisoče ljudi vsako leto. Poleg tega je v
državi že avgusta ponovno izbruhnila ebola, ki se širi na področja konflikta, zaradi česar jo je
težje zajeziti.
Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), ki je dolgoleten tesen partner RS pri zagotavljanju
nujne humanitarne pomoči in s katerim nameravamo v prihodnosti zgraditi strateško
partnerstvo, je v DRC prisoten že od leta 1970. Za letos je ICRC objavil poziv, s katerim v DRC
zagotavlja pomoč v hrani, pitni vodi, zdravstveni oskrbi ter rehabilitaciji. V letošnjemu pozivu
ICRC za DRC v višini 76 milijonov švicarskih frankov je še vedno primanjkljaj 9 milijonov
švicarskih frankov.
Ministrstvo za zunanje zadeve je zato predlagalo, da Slovenija Demokratični Republiki Kongo
preko Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) nameni nujno humanitarno pomoč v
znesku 40.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za zunanje
zadeve za leto 2018.
Vir: MZZ

Imenovanje direktorja Zavoda za gozdove Slovenije
Vlada je imenovala Damjana Oražma, z dnem 12. 12. 2018, za direktorja Zavoda za gozdove
Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Natečajna komisija je v skladu s sprejetimi Merili za izbiro in metodami preverjanja
usposobljenosti kandidatov v postopku javnega razpisa za delovno mesto direktor/direktorica
Zavoda za gozdove Slovenije, preverjala usposobljenost treh kandidatov. Ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagala Vladi RS, da za položaj direktorja Zavoda za
gozdove Slovenije imenuje Damjana Oražma. Predlagani kandidat je uspešno vodil ZGS že v
zadnjem mandatu, izpolnjuje formalne pogoje, ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani
natečajne komisije ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto
direktor/direktorica ZGS.
Vir: MKGP
Vlada razrešila generalno direktorico Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za
kulturo mag. Ksenijo Kovačec Naglič
Vlada je na današnji seji sprejela odločbo, na podlagi katere bo z 9. 12. 2018, s položaja
razrešila dosedanjo generalno direktorico Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za
kulturo mag. Ksenija Kovačec Naglič.
Vir: MK
Vlada za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v
Ministrstvu za kulturo imenovala Majo Bahar Didović
Vlada je na današnji seji za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno
dediščino imenovala Majo Bahar Didović, z dnem 10. 12. 2018, in sicer do imenovanja
generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih
mesecev.
Maja Bahar Didović, rojena 24. 12. 1978, univerzitetna diplomirana arheologinja, izpolnjuje vse
predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za
kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo.
Vir: MK
Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet na
Ministrstvu za infrastrukturo
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) v petem odstavku 83.
člena določa, da se funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog
funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši
generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v
ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja
občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena.
Mag. Mirko Komac, rojen 7. 6. 1968, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski
promet v Ministrstvu za infrastrukturo, je bil na položaj imenovan z odločbo Vlade Republike
Slovenije, št. 10012-13/2016/8 z dne 12. 7. 2016, ministrica za infrastrukturo, ki je bila na
funkcijo imenovana dne 13. 9. 2018, pa je z dnem 6. 12. 2018 predlagala njegovo razrešitev s
položajnega mesta generalnega direktorja.
Vir: MzI

Vlada imenovala v. d. generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in
drugih javnih prihodkov
Vlada je na današnji redni seji s položaja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih,
carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance razrešila mag. Ireno Popovič. Za
vršilko dolžnosti generalnega direktorja omenjenega direktorata je vlada z jutrišnjim dnem
imenovala mag. Petro Brus.
Zakona o javnih uslužbencih določa, da lahko funkcionar v enem letu od nastopa funkcije
razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega
sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge. Minister za finance je
vladi predlagal, da se mag. Irena Popovič z današnjim dnem, 6. decembrom 2018, razreši s
položaja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov v Ministrstvu za finance.
Vlada je z jutrišnjim dnem za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata imenovala
mag. Petro Brus, in sicer do imenovanja generalnega direktorja direktorata po opravljenem
natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 6. junija 2019.
Vir: MF

Medresorska delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne
vode v Ustavo RS
Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje
z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Vodja delovne skupine je državni sekretar na
Ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc. Skupino sestavjajo še predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor (Mateja Tavčar, Aleš Jeraj in Luka Ivanič), Ministrstva za javno upravo (mag.
Andrej Čokert), Ministrstva za finance (Anja Pirnar in Rajko Puš) in Službe Vlade RS za
zakonodajo (Maja Štefančič).
Naloge medresorske delovne skupine so pregled pripravljenih izhodišč za spremembe
zakonodaje, povezane z vsebinami iz novega 70.a člena Ustave RS, priprava usmeritev za
predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim ministrstev pri pripravi
sprememb zakonodaje ter spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.
Vir: MOP

Vlada spremenila Sklep o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za promocijo
Republike Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne
koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije zaradi kadrovskih sprememb v
Kabinetu predsednika vlade in vodstvih ministrstev ob imenovanju sedanje vlade.
Vlada je s sklepom z dne 8. 3. 2017 ustanovila stalno koordinacijsko skupino za promocijo
Republike Slovenije. Namen stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije je
na vladni ravni povezati različne resorje, ki se ukvarjajo tudi s promocijo Slovenije, da bi
nastopili enotno, z racionalizacijo stroškov in strateško usklajeno. Skupina skrbi tudi za bolj
učinkovito uveljavljanje nacionalne znamke ''I feel Slovenia'' na ključnih področjih.
Stalna koordinacijska skupina za promocijo Republike Slovenije deluje v naslednji sestavi:
- mag. Kristina Plavšak Krajnc, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, vodja;
- Petra Ložar, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica vodje;
- Andreja Slomšek, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica;
- Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo, članica, namestnica
Natalija Medica;

- Nataša Prah, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica, namestnica Veronika Stabej;
- Luka Kočevar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član, namestnik Jernej
Kovač;
- mag. Poljanka Pavletič Samardžija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
namestnica Tina Hrastnik;
- Jan Škoberne, Ministrstvo za kulturo, član, namestnica Katarina Culiberg;
- Uršula Majcen, Ministrstvo za javno upravo, članica, namestnik Oliver Butina;
- Olga Belec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, članica,
namestnica Saša Jerele;
- Nina Katarina Omerza, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, članica, namestnica Nataša Kogej;
- mag. Maja Pak, Slovenska turistična organizacija, članica, namestnica mag. Livija Kovač
Kostantinovič;
- mag. Gorazd Mihelič, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, član, namestnica Anja Erjavec;
- mag. Polona Prešeren, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, sekretarka
skupine.
Vir: UKOM
Vlada imenovala novo članico v svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Maribor
Vlada je na današnji seji sprejela sklep s katerim je razrešila dosedanjo članico sveta javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, Lidijo Divjak Mirnik, in v svet, do izteka
mandata, imenovala Zdenko Križanič.
Vir: MK
Imenovana člana nadzornega sveta Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
Vlada predlaga skupščini Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o., da za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje
Tineta Kračuna in Damjana Mašero.
V začetku leta 2019 bo potekel štiriletni mandat članom nadzornega sveta Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
V skladu z določbami Statuta Nepremičninskega sklada, Vlada Republike Slovenije predlaga
dva člana nadzornega sveta Nepremičninskega sklada, ki ga imenuje skupščina
Nepremičninskega sklada (funkcijo skupščine opravlja svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije).
V aktualnem mandatnem obdobju sta bila v nadzorni svet Nepremičninskega sklada, na
predlog Vlade Republike Slovenije, imenovana dr. Andraž Rangus in mag. Jelena Zupan, oba
ob imenovanju zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Predlagamo, da vlada za člana nadzornega sveta Nepremičninskega sklada predlaga Tineta
Kračuna, ki ima izkušnje na področju vodenja družb, in Damjana Mašero, zaposlenega na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Oba kandidata izpolnjujeta
Nepremičninskega sklada.
Vir: MDDSZ
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Vlada ustanovila delovno skupino za razvojno načrtovanje
Vlada je ustanovila Delovno skupino za razvojno načrtovanje.
V vladnem mandatu 2014-2018 je bila ustanovljena Stalna medresorska delovna skupina za
razvojno načrtovanje (sklep Vlade RS št. 01203-3/2017/10, z dne 9. 2. 2017, spremenjen s
sklepom Vlade RS št. 01203-3/2017/14, z dne 25. 1. 2018), ki je zagotavljala podporo Službi
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pri pripravi Strategije razvoja
Slovenije 2030 (sprejeta 7. decembra 2017). Vlada je na današnji seji ugotovila, da je delovna
skupina prenehala z delovanjem in ustanovila novo Delovno skupino za razvojno načrtovanje z
obnovljenim članstvom.
Delovna skupino za razvojno načrtovanje bo zagotavljala podporo SVRK pri pripravi in
spremljanju uresničevanja krovnih strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov. Člani
delovne skupine bodo sodelovali tudi pri spremljanju uresničevanja ciljev Agende 2030 za
trajnostni razvoj na nacionalni ravni.
Vir: SVRK
Vlada imenovala članico nadzornega sveta družbe HIT
Vlada je na današnji redni seji za članico nadzornega sveta družbe HIT za obdobje štirih let
imenovala Simono Kozjek.
Zakon o igrah na srečo določa, da vlada na predlog ministra za finance imenuje enega člana
nadzornega sveta gospodarske družbe, ki ima koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo.
Postopek nominacije kandidatov za člana nadzornega sveta družbe HIT je izvedel Slovenski
državni holding (SDH). Kadrovska komisija je opravila postopek nominacije in ministrstvu
posredovala imena kandidatov, ki jih je ocenila kot primerne za člana nadzornega sveta
družbe.
Vlada je odločila, da se za članico nadzornega sveta družbe imenuje Simona Kozjek.
Vir: MF
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Kostanjevica na Krki
Vlada brezplačno prenaša na Občino Kostanjevica na Krki 4 nepremičnine, ki so v upravljanju
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije.
Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi
izvedbe načrtovanega projekta »Postajališče za avtodome v Kostanjevici na Krki«.
Občina bo skladno z načrtovanim projektom preplastila poškodovane dele dostopne ceste do
postajališča, obnovila talno ter vertikalno prometno signalizacijo, izvedla povozne dostopne in
izhodne površine ter parkirna mesta iz travnatega satja v izmeri 1.080 m2, vhod z dvižno
rampo, oskrbovalni otok z rešetko in oskrbovalnim stebričkom za vodo in odstranjevanje
fekalij, 12 parkirnih mest z 3 oskrbovalnimi stebrički in 4 vtičnicami za elektriko, novo
komunalno infrastrukturo (voda, kanalizacija, elektrika), 4 dodatna manjša parkirna mesta
prilagojena prostoru z oskrbovalnim stebričkom za elektriko, ekološki otok za odpadke,
namestila bo obvestilne table in hortikulturno uredila območje z zeleno pregrado proti
obvoznici.
Vir: MGRT

Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Cerklje na Gorenjskem
Vlada brezplačno prenaša na Občino Cerklje na Gorenjskem 1 nepremičnino v k.o. Zgornji
Brnik, ki je v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije.
Zadevna nepremičnina se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi
izvedbe načrtovanega projekta »Izgradnja ceste do poslovne cone ob Letališču Jožeta
Pučnika«.
Občina bo skladno z načrtovanim projektom zgradila asfaltirano cesto v dolžini 643 m in širini
7 m, kolesarsko stezo v širini 1, 5 m in pločnik v širini 1, 0 m na vsaki strani ceste, kanalizacijo
za odvodnjavanje meteornih voda, javno razsvetljavo in prometno signalizacijo ter izvedla
ozelenitev območja nove ceste.
Vir: MGRT
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Šempeter-Vrtojba
Vlada brezplačno prenaša na Občino Šempeter-Vrtojba nepremičnina, pozidano zemljišče v
izmeri 710 m², k. o. 2316 – Vrtojba, v upravljanju Ministrstva za javno upravo in v lasti
Republike Slovenije.
Zadevno nepremičnino namerava občina z namenom uporabe v razvojne namene uporabiti za
izvedbo načrtovanega projekta in sicer »Ureditev prometnega omrežja za poslovno cono ob
hitri cesti v Vrtojbi«.
Občina bo skladno z načrtovanim projektom na predmetni nepremičnini zgradila cesto s
kolesarsko stezo v asfaltni izvedbi v dolžini 59 m in širini 7 m ter ohranila dva obstoječa uvoza
na zadevni nepremičnini, preostale površine pa bo hortikulturno uredila.
Vir: MGRT
Povračilo stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja
posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov
Vlada je na predlog Ministrstva za zunanje zadeve sprejela sklep o povračilu stroškov vpisnin
in šolnin za izobraževanje, obiskovanje vrtca in predšolsko izobraževanje v znesku, višjem od
zneska določenega v tretjem odstavku 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini.
Zneski vpisnin, šolnin, stroški obiskovanja vrtca, predšolskega izobraževanja oziroma
izobraževanja otrok v ustrezni šoli z mednarodnim programom, ki je osnova za nadaljevanje
izobraževanja v določenem šolskem sistemu, kakor tudi stroški izobraževanja v ustanovah, ki
izvajajo izobraževalne programe so pogosto tako visoki, da javni uslužbenec z zneski povračil,
opredeljenimi v tretjem odstavku 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini ne more kriti razlike stroškov vpisnine/šolnine.
Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga, da se devetim javnim uslužbencem povrne 90%
stroškov vpisnin in šolnin, stroškov obiskovanja vrtca in predšolskega izobraževanja in sicer v
znesku višjem od zneskov določenih v tretjem odstavku 25. člena Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.
Vir: MZZ

Podelitev odlikovanj Francoske republike slovenskima državljankama Manici Janežič
Ambrožič in Cvetki Dragoš Jančar
Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanj "vitezinja Nacionalnega reda za
zasluge Francoske republike" slovenskima državljankama Manici Janežič Ambrožič in Cvetki
Dragoš Jančar ter ga posredovala Uradu predsednika Republike Slovenije.
Francosko veleposlaništvo v Sloveniji je oktobra letos obvestilo Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, da sta bili slovenski državljanki Manica Janežič Ambrožič in Cvetka
Dragoš Jančar z dekretom predsednika Francoske republike z dne 3. septembra 2018
imenovani za vitezinji Nacionalnega reda za zasluge Francoske republike.
Odlikovanje Manici Janežič Ambrožič, novinarki, je nagrada za njeno vlogo pri seznanjanju
slovenskega občinstva s francosko državo in z njenim jezikom. Kot diplomantka francoščine in
novinarstva na Univerzi v Ljubljani ter poznavalka evropskih zadev daje v svojih televizijskih
prispevkih poseben poudarek dogajanjem v Franciji. Med drugim je v francoskem jeziku
opravila več intervjujev s številnimi ministri za zunanje zadeve Francoske republike.
Odlikovanje Cvetki Dragoš Jančar, doktorici medicine, je nagrada za vezi, ki jih je ustvarila s
Francosko republiko. Kot diplomantka preventivne medicine za otroke in odrasle ter francosko
govoreča zdravnica igra pomembno vlogo v francoski skupnosti v Sloveniji, saj je med drugim
posvetovalna zdravnica Francoskega veleposlaništva v Slovenji. Pri svojem delu izkazuje
široko razpoložljivost za francosko skupnost v Sloveniji, zlasti na področju pediatrije.
Francosko državno odlikovanje Nacionalni red za zasluge se podeljuje francoskim in tujim
državljanom za zasluge na različnih področjih delovanja v dobrobit Francoske republike.
Nacionalni red za zasluge je za Legijo časti drugo najpomembnejše francosko odlikovanje.
Vir: MZZ

