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12. redna seja Vlade RS
Vlada sprejela predlog novega Zakona o nepravdnem postopku
Vlada je danes sprejela predlog novega Zakona o nepravdnem postopku, ki bo nadomestil
veljavni zakon, ki je bil sprejet leta 1986 in do danes ni bil nikoli noveliran, v njegove določbe
pa so posegli:
– leta 2002 sprejeti Stvarnopravni zakonik,
– leta 2008 sprejeti Zakon o duševnem zdravju ter
– leta 2017 sprejeta novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E).
Ključni razlog za sprejem novega Zakona o nepravdnem postopku je povezan s sprejetjem
Družinskega zakonika, ki se začne uporabljati 15. 4. 2019, in po katerem bodo v vseh
družinskopravnih razmerjih odločala sodišča v nepravdnem postopku.
Družinski zakonik je praktično v celoti prenesel pristojnost za odločanje v družinskih zadevah s
centrov za socialno delo na sodišča in določil nekatere nove pristojnosti sodišč. Ureditev v DZ
se zaradi tega ne bo mogla uspešno izvajati, če za njeno učinkovito izvajanje ne bodo
prilagojena tudi postopkovna pravila sodnih postopkov, v katerih se rešujejo spori in urejajo
razmerja, ki jih materialnopravno ureja DZ.
Cilji, ki jih zasleduje nov predlog Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1):
- pravočasna prilagoditev določb sodnega postopka, po katerem se bodo urejala
razmerja, ki jih materialnopravno na novo ureja Družinski zakonik,
- izboljšanje položaja otrok v družinskih razmerjih, tako med postopkom kot po
končanem postopku, oziroma zagotovitev učinkovitejšega izvajanja načela varovanja
koristi otroka, ki je temeljno načelo našega družinskega prava,
- hitrejše reševanje zadev na družinskem področju, kar je posebej pri odločanju o
ukrepih za varstvo koristi otroka izjemno pomembno, saj imajo lahko predolgi postopki
za otroka nepopravljive negativne posledice na njegov nadaljnji razvoj, ter hkrati
omogočiti enotno obravnavanje celotne družinske situacije pred istim sodiščem po
pravilih enega sodnega postopka,
- ustrezna umestitev centrov za socialno delo v postopke na način, da ta ustreza njihovi
vlogi, kot je bila določena z Družinskem zakoniku, ki je okrepil njihovo strokovnosvetovalno ter podporno in predlagalno vlogo v sodnih postopkih.
Z novim ZNP-1 se spreminjajo tudi splošne določbe glede nepravdnih postopkov, poglavitne
rešitve pa gredo:
1.) v smeri večjega vsebinskega odločanja tudi v teh postopkih,
2.) v smeri poudarjanja vloge sodnika v teh postopki, kjer mu nove procesne možnosti
omogočajo, da glede na konkretne okoliščine in v luči varstva oseb, ki je dolžan varovati po
uradni dolžnosti, sprejeme postopkovno najprimernejšo rešitev,
3.) reformirajo se izredna pravna sredstva v nepravdnih postopkih – večja vloga Vrhovnega
sodišča, ki bo tudi v teh postopkih imelo sedaj možnost poenotenja sodne prakse in skrb za
njen razvoj.
Vir: MP

Izvrševanje ukrepov, na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona
Vlada je sprejela sklep, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvršuje ukrepe, ki so
državi izrečeni na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakon (GZ) in vlaga
pravna sredstva zoper upravne akte, s katerimi se ti ukrepi izrekajo.
Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po uradni dolžnosti na podlagi četrtega
odstavka 79. člena Gradbenega zakona v inšpekcijski zadevi nevarne gradnje dotrajanega
dela gospodarskega objekta na zemljišču s parc. št. 231, k.o. Melje, izdal odločbo
inšpekcijskemu zavezancu Vladi RS, in sicer, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z
uporabo delno porušenega gospodarskega objekta na tem zemljišču. Pri tem je vladi
naloženo, da zavaruje območje delno porušenega prehoda tako, da bo zagotovljena varnost
ljudi, ki živijo v neposredni bližini v večstanovanjskem objektu s parc. št. 234/2, k.o. Melje ter
da se odstrani delno porušen obok prehoda in dotrajan del strešne konstrukcije nad obokom.
GZ v 79. členu namreč določa, da če gre za nevaren objekt in je inšpekcijski zavezanec umrl,
vendar postopek dedovanja še ni končan, ali če zavezanec organu ni znan oziroma mu ni
znano njegovo prebivališče ali ob prenehanju pravne osebe, lahko gradbeni inšpektor ukrepe
izreče državi. V tej inšpekcijski zadevi je zemljiškoknjižni lastnik obravnavanega objekta
izbrisan iz sodnega oziroma poslovnega registra, lastniki stanovanj, ki so ogroženi, pa niso
vpisani kot etažni lastniki, zato je inšpekcijski ukrep v skladu s četrtim odstavkom 79. člena GZ
naložen državi.
Vir: MOP

Vlada za prerazporeditev pravic porabe
Vlada je danes sprejela sklep o izvršitvi prerazporeditev pravic porabe. Skupna vrednost vseh
prerazporeditev je 13,7 milijona evrov.
Na podlagi poziva Ministrstva za finance in ocene prostih pravic porabe do konca leta različni
proračunski uporabniki predlagajo vladi prerazporeditev pravic porabe na postavko Varnostne
rezerve RS pri SID banki v skupni višini 8.737.200 evrov. SID banka kot pooblaščena
institucija po Zakonu o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov v imenu
in za račun RS v okviru instrumentov trgovinske politike Slovenije izvaja zavarovanje in
financiranje mednarodnih gospodarskih poslov. Pri tem zavaruje tista komercialna in
nekomercialna tveganja (nemarketabilna tveganja), ki jih zaradi njihove narave in stopnje
tveganosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene
zmogljivosti, kar pomeni, da zasebni trg ni sposoben prevzemati nekaterih tveganj in nuditi
nekaterih financiranj in zavarovanj brez garancije oziroma poroštva države, kar povzroča
nedelovanje trga ali obstoj tržnih vrzeli, ki jih zapolnjuje pooblaščena institucija ter na ta način
dopolnjuje finančni trg.
SID banka je 21. novembra 2018 Ministrstvu za finance poslala poročilo o oceni potrebnih
varnostnih rezerv v tekočem letu, iz katerega izhaja, da je potrebno vplačilo varnostnih rezerv
najmanj v višini 13.737.200 evrov. Glede na to, da na proračunski postavki Varnostne rezerve
RS pri SID banki ni načrtovanih zadostnih pravic porabe, potrebnih za izvajanje poslov
zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki, se manjkajoče pravice porabe zagotovijo s
prerazporeditvijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagalo prerazporeditev sredstev znotraj
svojega finančnega načrta v višini 1.421.293,16 evra, in sicer za finančno spodbudo za
investicijski projekt BJA v Revozu. Gre za industrializacijo novega modela BJA v Revozovi
proizvodnji (nakup novih strojev in opreme, postavitev lakirnice, modernizacija obratov
montaže, varjenja, sestave karoserij in preoblikovanja pločevine).
Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta je Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko predlagala prerazporeditev sredstev v skupni višini 689.700 evrov na
Ministrstvo za finance, in sicer za obveznosti po sodnih odločbah v višini 44.500 evrov in za
Varnostne rezerve RS pri SID banki v višini 645.200 evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo več
prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta, in sicer v skupni višini
621.089,02 evra za transfere za varstvo duševno in telesno prizadetih, v skupni višini
1.057.643,87 evra za transfere za socialno ogrožene, v skupni višini 444.555,91 evra za
transfere za socialno ogrožene in v skupni višini 500.000 evrov za transfere za socialno
ogrožene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojega finančnega načrta
prerazporeja pravice porabe v višini 728.037,06 evra za izplačilo podpor na območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Sredstva so namenjena za zagotavljanje likvidnosti
kmetij, predvsem tistih, ki so jih v tekočem letu prizadele naravne ujme.
Državni svet je predlagal prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v višini
16.503 evra. Dodatna sredstva potrebuje za izplačila državnim svetnikom za letošnji november
in ostala izplačila, povezana z opravljanjem njihove funkcije.
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila v letošnjem letu iz proračunske
rezerve zagotovljena dodatna sredstva za poplačilo obveznosti po Zakonu o ureditvi določenih
vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma
med Slovenijo in Hrvaško. Sredstva, ki za navedene namene v letu 2018 ne bodo porabljena,
se v višini 101.852,62 evra vrnejo nazaj v proračunsko rezervo.
Ministrstvo za pravosodje je predlagalo prerazporeditev pravic porabe v skupni višini 5596
evrov v splošno proračunsko rezervacijo pri Ministrstvu za finance z namenom pokrivanja
nujnih obveznosti proračuna države. Sredstva je možno prerazporediti, ker v letošnjem letu ne
bodo v celoti realizirana.
Na podlagi poziva Ministrstva za finance in ocene prostih pravic porabe do konca leta tudi
NAKVIS IN MZI predlagata prerazporeditev pravic porabe v skupni višini 90.280,87 evra na
postavko Rezerva RS pri Ministrstvu za finance z namenom zagotovitve dodatnih sredstev za
izločanje in posledično oblikovanje in uporabo proračunske rezerve.
Vir: MF
Vlada imenovala neizvršnega direktorja DUTB
Vlada je na današnji redni seji kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB)
Marka Tišmo imenovala za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB.
Na današnji seji je vlada kot skupščina DUTB na predlog ministra za gospodarstvo imenovala
novega neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB Marka Tišmo, ki bo mandat nastopil
14. 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.
Vir: MF

Mnenje vlade Republike Slovenije o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o
obravnavi migracij
Vlada je sprejela Mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi
migracij, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).
Vlada predloga pobudnikov za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij ne
podpira iz vsebinskih in iz procesnih razlogov.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah (GDM) je politični dokument, ki ni
pravno zavezujoč. Države smo k pogajanjem pristopile pod pogojem, da dogovor ne bo
ustvaril nobenih pravnih zavez, kot tudi da ne bo postal del občega mednarodnega prava.
GDM eksplicitno poudarja suvereno pravico držav, da določajo lastno nacionalno migracijsko
politiko, pogoje za vstop, prebivanje in delo, ter da v okviru svoje suverene jurisdikcije ločujejo
med legalnimi in nelegalnimi migracijskimi statusi. GDM držav ne zavezuje k spremembam
nacionalne zakonodaje, in na noben način ne posega v njihovo ustavno ureditev.
Dogovor ne prinaša nobenih pravnih, ne finančnih obveznosti, kot tudi ne ustvarja novih pravic.
Je dogovor o sodelovanju držav pri odpravljanju vzrokov migracij, preprečevanju neregularnih
migracij in trgovine z ljudmi ter pri spodbujanju varnih, urejenih in zakonitih migracij. Slovenija
je vedno zagovarjala stališče, da je za naslavljanje migracij potreben celovit in kooperativen
pristop, tj. tesno sodelovanje med državami izvora, tranzita in cilja skupaj z relevantnimi
mednarodnimi organizacijami. To pa je temeljni namen Globalnega dogovora.
GDM naslavlja predvsem področja upravljanja migracij, ki bodo tudi Sloveniji prinesla pozitivne
rezultate. Gre za naslednja področja:
 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
Globalni dogovor ustreza slovenskim pogajalskim izhodiščem, kot jih je marca 2018 potrdila
Vlada.
Vir: MZZ

Vlada sprejela mnenje o Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki ga je DZ
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu
(ZGas-C) – prva obravnava (EPA 0254-VIII), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina
poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Mnenje bo vlada poslala
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je 15. novembra 2018
Državnemu zboru RS predložila predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, s katerim
predlaga dopolnitve 5., 8. in 26. člena sedaj veljavnega Zakona o gasilstvu .
Vlada predlaganih dopolnitev Zakona o gasilstvu ne podpira. V predlogu mnenja Vlada RS
uvodoma ugotavlja, da je eno od temeljnih načel priprave in oblikovanja predpisov, kar izrecno
poudarja tudi Resolucija o normativni dejavnosti, načelo določnosti, ki zahteva pripravo
splošno razumljivih in jasnih predpisov.
Vlada meni, da predlog zakona v pretežnem delu temu načelu ne sledi. Iz prve predlagane
rešitve, ki se nanaša na dopolnitev 4. točke 5. člena veljavnega Zakona o gasilstvu (1. člen
predloga zakona), tako sploh ni razvidno, katere zavarovalne premije naj bi se delodajalcem
znižale, niti kakšne bi bile njihove davčne olajšave. Iz predlagane rešitve tudi ni razvidno, ali se
predlagana rešitev nanaša zgolj na nove zaposlitve (predlagana določba namreč izhaja iz
»stimuliranja zaposlovanja«) ali tudi na že obstoječe zaposlitve. Poleg navedenega so
določbe, ki predvidevajo stimuliranje zaposlovanja gasilcev na način, da se delodajalcu
znižujejo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave, po mnenju vlade nesistemske, saj
urejanje davčnih vsebin v nedavčnih zakonih praviloma ni dopustno.
Podobna ocena o nedoločnosti predlaganih rešitev velja tudi za dopolnitev 26. člena
veljavnega Zakona o gasilstvu (3. člen predloga zakona). Iz nje namreč ni jasno razvidno,
kakšno zdravstveno zavarovanje naj bi prostovoljnim gasilcem zagotavljala država, ali
dopolnilno ali dodatno, smiselno enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede zagotavljanja

pokojninskega zavarovanja (ali gre za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatno
pokojninsko zavarovanje).
V smislu vsebinske presoje predlaganih rešitev vlada ugotavlja, da določena statusna
vprašanja, vključno z varstvom pri izvrševanju dolžnosti na področju zaščite in reševanja, tudi
ko gre za gasilce, poleg Zakona o gasilstvu, ureja tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (ZVNDN). Tako šesti odstavek 28. člena tega zakona določa, da stroške
zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter pravice iz prejšnjih odstavkov
tega člena krije država oziroma lokalna skupnost, če oseba ni zavarovana na drugi podlagi.
16. člen prehodnih in končnih določb ZVNDN pa določa, da Uprava RS za zaščito in reševanje
zavaruje operativne prostovoljne gasilce in druge reševalce, ki jih je mogoče na podlagi
državnih in regijskih načrtov zaščite in reševanja napotiti z manj ogroženih območij na
območje, ki ga je prizadela nesreča ter prevzame stroške zdravstvenih pregledov pri izvajanju
programov usposabljanja za posebej zahtevne reševalne naloge v skladu z 10. členom tega
zakona (s 1. januarjem 2011). Prav tako zavarovanje gasilcev ureja tudi Zakon o gasilstvu, ki v
osmem odstavku 14.a člena določa, da morajo biti operativni gasilci zavarovani za primer
smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v
nesreči pri gašenju in reševanju ter pri opravljanju drugih operativnih nalog gasilstva oziroma
na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem. Deveti odstavek tega člena pa določa, da imajo
poklicni gasilci pravico do priznavanja zavarovalne dobe s povečanjem oz. obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi. Zavarovanje prostovoljnih
gasilcev ureja 26. člen Zakona o gasilstvu.
Iz navedenega sledi, da Uprava RS za zaščito in reševanje v skladu z zakonskimi predpisi
uresničuje določbe glede zavarovanja gasilcev, tako poklicnih kot prostovoljnih. Ministrstvo za
obrambo ima za ta namen sklenjeno zavarovalno pogodbo za nezgodno zavarovanje
zavarovanih oseb, med katerimi so tudi operativni gasilci in drugi reševalci, ki se jih lahko
napoti z manj ogroženih območij na območje, ki ga prizadene nesreča (skupaj je za tak primer
zavarovanih 800 oseb). Upoštevajoč navedeno torej država že zagotavlja tudi določene
pravice operativnim gasilcem, vključno z njihovim financiranjem, ki so predmet obravnavanega
predloga zakona.
Prav tako vlada ugotavlja, da mora vsak predlog zakona vsebovati tudi oceno finančnih
posledic za državo, pa tudi za lokalne skupnosti. Predlog obravnavanega zakona te ocene
nima, navaja se zgolj, da jih bo imel, vendar natančne ocene zaradi narave novih pravic ni
mogoče podati.
Vlada poudarja, da se zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva, kot pomembne
humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, vključno s izboljšanjem statusa in
pravic tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. V tem smislu bo vlada predvidoma še do
konca leta 2018 ponovno v Državni zbor RS vložila predlog dopolnitev Zakona o gasilstvu, s
katerim se bo na podlagi sklenjenega Stavkovnega sporazuma ustrezneje in primerljivo z
drugimi uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost. Prav tako pa so v okviru Ministrstva
za obrambo pripravljena izhodišča za nov Zakon o gasilstvu, ki velik poudarek dajejo tudi
izboljšanju položaja gasilcev.
Vir: MO

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu
Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu,
EPA 234 - VIII, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).
Skupina poslank in poslancev je predložila Državnemu zboru RS v sprejetje predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin).
Predlagajo spremembo določb, ki urejajo dajanje vina v promet končnemu potrošniku. ZVin
določa, da se lahko daje vino v promet končnemu potrošniku le originalno polnjeno, hkrati pa

dopušča izjemo, da lahko neoriginalno polnjeno vino dajejo v promet končnemu potrošniku le
pridelovalci vina, ki ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Po
predlagani spremembi, bi se izjema za dajanje v promet neoriginalno polnjenega vina razširila
tudi na gostinske obrate, ki na pridelovalnem območju ponujajo deželno vino s tega območja,
hkrati pa se predlaga omejitev obstoječe izjeme za pridelovalce vina, ki bi v skladu s
predlogom zakona lahko v svojem proizvodnem obratu končnemu potrošniki nudili le deželno
neoriginalno polnjeno vino. Hkrati predlagajo znižanje glob za hujše in druge prekrške.
Vlada ugotavlja, da so bili navedeni členi ZVin predmet sprememb ob spremembi zakona v
letu 2013.
V postopku sprejemanja ZVin v letu 2013 je Vlada RS pripravila predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu na pobudo pridelovalcev vina z osnovnim ciljem:
omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. Za dosego tega cilja je omenjeni
predlog omejil točenje neoriginalno polnjenega vina v gostinskih obratih, poenostavil postopek
kaznovanja in zvišal kazni za prekrške.
Vlada meni, da predlagane spremembe ne sledijo osnovnima načeloma ZVin, ki sta zaščita
potrošnika in zaščita pridelovalca grozdja in vina, in se s predlogom zakona ne strinja.
Ugotavlja tudi, da želi predlagatelj s predlogom zakona na področju oblike, v kateri se lahko
vino daje v promet končnemu potrošniku, vzpostaviti enako stanje, kot je veljalo pred
sprejemom ZVin v letu 2013, na področju višine glob pa v posameznih primerih predlaga celo
nižje globe, kot jih je določal zakon iz leta 2006.
Vlada nasprotuje predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in meni, da
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Vir: MKGP

Mnenje vlade o predlogu novele Zakona o vrtcih
Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o vrtcih, ki jo je Državnemu zboru
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. Predlog
predvideva zmanjšano plačilo vrtca za prvega otroka in brezplačen vrtec za drugega in vse
naslednje otroke, ki so hkrati vpisani v vrtec.
Vlada načeloma podpira razbremenitev staršev plačila vrtca. Zato ima Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport v tem mandatu med začrtanimi nalogami tudi izboljšanje
finančne dostopnosti vrtcev za starše. K reševanju te problematike pa je potrebno pristopiti
celostno, je prepričana vlada, za kar je potrebna temeljita analiza stanja. Šele na podlagi te bo
mogoče v prihodnje razbremenjevanje staršev s plačili za vrtec. Vlada zato novele Zakona o
vrtcih, ki jo je podala skupina poslancev, ne podpira.
Vir: MIZŠ

Mnenje vlade glede predloga dopolnitev Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je danes sprejela mnenje k predlogu dopolnitev Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Jožefom Horvatom. Vlada predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo
z vsebinskega, javnofinančnega in nomotehničnega vidika.
Poslanci predlagajo dodatno olajšavo za donacije društvom, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, ter športnim društvom in športnim zvezam, registriranim v Sloveniji in izbranim
za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Sloveniji. Olajšava se lahko uveljavlja v višini
dvakratnega zneska plačane donacije. Pogoj je, da mora donacijo prejemnik porabiti za
organizacijo ali sodelovanje na športnih prireditvah ali za vlaganje v osnovna sredstva ali

opremo, ki je potrebna za delovanje društva oziroma zveze. Prejemnik donacije teh sredstev
ne sme odtujiti v roku treh let po letu vlaganj, sicer mora donatorju donacijo vrniti, donator pa
mora za izkoriščeno olajšavo povečati davčno osnovo.
Vlada ugotavlja, da v predlogu zakona finančni učinki niso navedeni. Vlada predloga ne
podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo z vsebinskega, javnofinančnega in
nomotehničnega vidika.
Veljavna Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o dohodnini namreč že določata
olajšave za donacije, dane zavezancem s področja športa, in institut namenitve dela
dohodnine, ki pa niso uveljavljeni v večjem obsegu oz. v celoti. Vlada poudarja tudi, da je šport
le eno od področij iz celotnega t. i. nepridobitnega sektorja, davčna obravnava, ki je enotna za
celoten sektor, pa pomeni enostavnejši in bolj nevtralen davčni sistem ter preprečuje
distorzijske učinke. Vlada opozarja tudi na vidik svoboščin EU in na težave ter administrativne
obremenitve pri izvajanju nadzora nad uveljavljanjem olajšave. Predlog v okviru naporov za
uravnoteženje javnih financ ogroža fiskalno vzdržnost in ne določa razmejevanja do veljavne
olajšave za donacije, še ugotavlja vlada.
Vir: MF
Vlada izdala Uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture
Uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške
infrastrukture in vodenja železniškega prometa je potrebno uskladiti z Zakonom o železniškem
prometu (ZZelP-K), ki je začel veljati junija 2018.
Z uredbo se uskladijo določbe zakona glede opredelitve nalog v okviru obvezne gospodarske
javne službe (OGJS). Zato je potrebno spremeniti tudi poimenovanje OGJS in uskladiti naslov
uredbe z ureditvijo v zakonu. Spreminjanje zgolj naslova uredbe v členu pravnega akta bi
lahko povzročilo težjo sledljivost sosledja predpisa, zato se predlaga sprejem nove uredbe, ki
bo nadomestila trenutno veljavno.
Predlog med drugim obsega tudi:
- splošno opredelitev OGJS kot jo najdemo v zakonu,
- vsebino pogodbe,
- obveznost upravljavca v smislu, kaj mora ta zagotoviti za namene opravljanja OGJS in
obseg storitev upravljavca,
- dolžnost države zagotoviti prevoznikom uporabo javne železniške infrastrukture in
- definiranje virov financiranja OGJS.
Vir: MzI
Vlada izdala Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela
zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo med ukrepi za spodbujanje
samozaposlovanja v kulturi, izboljšanje položaja samozaposlenih na področju kulture in
ustvarjanje razmer za njihovo delovanje določa enega izmed ukrepov aktivne politike
ministrstva, pristojnega za kulturo, to je nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni.
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v
kulturi za polni delovni čas za leta od 2014 do 2018 je znašala 20 evrov oziroma 600 evrov za
30 dni. Pri določitvi višine so bili upoštevani razpoložljiva proračunska sredstva in prag
revščine.
Vlada v skladu s četrtim odstavkom 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo določi višino dnevnega nadomestila za tekoče leto do 31. januarja tekočega leta.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2017 je prag revščine opredeljen
kot dohodek, nižji od 636 evrov mesečno. Ker se je prag revščine glede na prejšnja leta zvišal,
se v letu 2019 višina nadomestila poveča na 21 evrov, oziroma na 630 evrov za 30 delovnih
dni.
Samozaposleni v kulturi lahko za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj
31 delovnih dni, prejme dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne
bolezni. Nadomestilo lahko prejme največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v
posameznem letu.
Vir: MK
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 v letu 2019
Vlada je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019. Uredba določa izvajanje ukrepa dobrobit živali in
je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa v letu 2019.
Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali z določitvijo vstopnih pogojev,
upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo
izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja plačil in višine
plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in
izključitev itd. V letu 2019 se ukrep dobrobit živali izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče,
govedo in drobnico.
Namen ukrepa dobrobit žival je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za
dobrobit živali, ki presegajo zahteve ravnanja iz predpisa o navzkrižni skladnosti in običajno
rejsko prakso iz PRP 2014-2020.
Slovenija bo za izvedbo ukrepa dobrobit živali za leto 2019 namenila do 7,2 milijona evrov. 25
% sredstev se bo zagotovilo iz proračuna RS, 75 % sredstev pa iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Vir: MKGP
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti.
S spremembo uredbe se razširja območje kontrole za predpisane zahteve ravnanja za
ohranjanje prostoživečih ptic, ki živijo na ekološko pomembnih območjih izven območij Natura
2000. Uredba vključuje seznam teh ekološko pomembnih območij.
Dopolnjena je tudi 80. zahteva glede pravočasnosti označitve ter priglasitve označitve in
premikov govedi, in sicer so med organizacije, ki lahko zavrnejo prihod goveda, dodani tudi
zbirni centri.
Uredba o navzkrižni skladnosti sicer določa predpisane zahteve ravnanja in standarde za
ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč, ki predstavljajo minimalne
zahteve s področja okolja, podnebnih sprememb, dobrega kmetijskega stanja zemljišč,
javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali.
Zavezanci za izpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti iz te uredbe so nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki vlagajo vloge in zahtevke za neposredna plačila in plačila iz Programa
razvoja podeželja.

Vir: MKGP

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljskapodnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
Uredba ureja izvajanje ukrepov iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, ki kmetijskim
gospodarstvom zagotavljajo plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi
izvajanja nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, s katerimi se zmanjšujejo negativni
vplivi kmetijstva na okolje. Namen sprememb in dopolnitev je lažje in učinkovitejše izvajanje
teh ukrepov.
S spremembo uredbe bodo v letih 2019 in 2020 spet omogočeni novi vstopi v operacijo ukrepa
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi
prenehanje reje«.
Uredba določa, da se pri ukrepu KOPOP zmanjšanje obsega površine med leti v primeru
spremembe seznama lokalnih sort ne šteje za kršitev, če je bila zadevna sorta kmetijske
rastline posejana ali posajena pred spremembo tega seznama.
Uredba določa tudi spremembo izračuna nagibov strmin, ki temelji na podatkih digitalnega
modela reliefa 5 x 5 m, objavljenega na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za
okolje. S tem v zvezi je treba upravičencem do plačil za zadevne zahteve ukrepa KOPOP
omogočiti, da prevzete obveznosti prilagodijo spremembam izračuna nagiba.
Zaradi potrebe pregledov izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje morajo organizacije za
kontrolo in certificiranje poleg seznama upravičencev, ki so se prijavili v kontrolo, ministrstvu
najpozneje do 20. februarja tekočega leta posredovati tudi podatke o vključenosti travojedih
živali, ki jih redijo ti upravičenci, v kontrolo.
Zaradi dopolnitve v zvezi s postopkom izračuna obtežbe za kopitarje se spreminja priloga 14,
uredba pa določa še, da se obveznost označevanja vira sofinanciranja izvaja v skladu s
predpisom, ki ureja označevanje.
Vir: MKGP

Vlada sprejela Uredbo o izvajanju uredb o dostopnosti biocidnih proizvodov
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih
proizvodov na trgu in njihovi uporabi 00725-9/2018 (EVA 2018-2711-0070).
Uredba odraža spremembe in razvoj na področju zakonske ureditve in izvedbenih pravil na
področju prometa in uporabe biocidnih proizvodov v RS in EU v času od uveljavitve trenutno
veljavne uredbe. Uredba v večjem delu ohranja že veljaven sistem, ki ga skladno z razvojem
področja dopolnjuje in nadgrajuje.
Z Uredbo se jasneje ureja način zbiranja in uporabe pristojbin za izvajanje postopkov in z njimi
pogojenih nalog Urada RS za kemikalije kot pristojnega organa v RS. 81. člen EU uredbe
državam članicam nalaga, da pristojnim organom zagotovijo zadostno število ustrezno
usposobljenega in izkušenega osebja, da se obveznosti določene v tej uredbi lahko izvedejo
učinkovito in uspešno. Z opredelitvijo pristojbin kot specifičnega namenskega prihodka se
zagotavljajo stabilni in od proračunskih omejitev neodvisni viri za financiranje strokovnjakov za
izvedbo specifičnih strokovnih nalog, s tem pa tudi pogoji za dolgoročno načrtovanje in
delovanje Urada v okviru EU programa ocenjevanja aktivnih snovi in biocidnih proizvodov.

Vir: MZ
Vlada o pobudi za oceno ustavnosti 3. odstavka 66. člena ZJN - 3
Vlada je sprejela Mnenje o pobudi družbe Praetor d.o.o. za začetek postopka za oceno
ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ga pošlje
Državnemu zboru.
Družba Praetor d.o.o. je pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije vložila pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3),
ki se glasi: »Naročnik lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja
pooblasti drugega naročnika.« Pobudnik zatrjuje neskladje tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 s
74. členom Ustave Republike Slovenije, ki ureja podjetništvo in svobodno gospodarsko
pobudo. Pobudnik predlaga tudi začasno zadržanje izvajanja tretjega odstavka 66. člena ZJN3.
Vlada meni, da so navedbe pobudnika glede na vse v mnenju predstavljene razloge in
obstoječo ustavnosodno prakso, prakso Sodišča EU in Splošnega sodišča, javnonaročniško
zakonodajo EU in prakso Državne revizijske komisije neutemeljene. Ocenjuje, da z izpodbijano
določbo tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 svobodna gospodarska pobuda ni omejena, saj
izpodbijana določba ne predstavlja izvajanja gospodarske dejavnosti, temveč predstavlja
izvajanje nalog države in širšega javnega sektorja.
Vlada je v stališču predstavila tudi razloge, ki pojasnijo, da izpodbijana določba lahko pomeni
razumno obliko načina uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude ali
sorazmerno omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude, ki je potrebna zaradi
varovanja javne koristi.
Po mnenju vlade je pobuda za začasno zadržanje izpodbijane določbe ZJN-3 neutemeljena
tudi zato, ker pobudnik ni kot verjetno izkazal protiustavnosti izpodbijane določbe, prav tako pa
ta ne izkazuje, da bi mu zaradi izvajanja izpodbijane določbe ZJN-3 lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Vsebinsko enaka določba je v veljavi in uporabi že od leta
2007 dalje.
Vir: MJU
Vlada sprejela Mnenje o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 53.a člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti
Vlada je sprejela Mnenje o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 53.a člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej) je vložil sindikat zdravnikov družinske medicine Praktik.um (predlagatelj). Predlagatelj
navaja, da so določbe v 53.a členu ZZDej v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, in sicer
zaradi neupoštevanja načela sorazmernosti, posega v pravico do svobode dela in posega v
pravico do svobodne gospodarske pobude.
Vlada meni, da pobuda glede ustavnosti ni utemeljena in da določbe Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej) niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Ustavno sodišče Republike
Slovenije je 21. 5. 2018 sprejelo sklep, da se zavrne predlog, naj se do dokončne odločitve
Ustavnega sodišča zadrži izvajanje 53.a člena ZZDej.
Vlada pojasnjuje, da spremenjena ureditev 53.a člena določa splošno pravilo, da zdravstveni
delavec, zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu ali drugem javnem zavodu iz 8. člena tega

zakona, lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali jih
opravlja kot izvajalec zdravstvene dejavnosti pod pogoji, določenimi s tem zakonom. Nujnost
urejanja pogojev za delo oziroma izvajanje zdravstvenih storitev zdravstvenih delavcev iz
javnih zavodov pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev namreč ne temelji samo na
konkurenčnosti tega dela, temveč tudi na preprečevanju tveganja za nasprotje interesov in
preprečevanje korupcijskih tveganj, ki se pojavljajo pri delu zdravstvenih delavcev, ki delajo
sočasno v javnem zdravstvenem sistemu pri subjektih javnega sektorja in pri drugih izvajalcih
zdravstvene dejavnosti, bodisi koncesionarjih bodisi povsem zasebnih izvajalcih zdravstvene
dejavnosti.
V skladu z drugim odstavkom 53.a člena je prepovedano omogočanje opravljanja zdravstvenih
storitev zdravstvenemu delavcu, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom. Izvajalec
zdravstvene dejavnosti, ki omogoča opravljanje zdravstvenih storitev zdravstvenemu delavcu
iz prvega odstavka tega člena, pa mora predhodno preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega
zakona.
Vlada meni, da izpodbijana zakonska določba ne posega v pravni položaj zdravstvenih
delavcev, saj se prepoved in obveznost nanašata na izvajalce zdravstvene dejavnosti in ne na
zdravstvene delavce, zato tudi meni, da predlagatelj ne izpolnjuje procesne predpostavke za
vložitev zahteve v tem delu.
Glede izpodbijane določbe tretjega odstavka 53.a člena ZZDej Vlada meni, da gre za napačno
stališče predlagatelja, da zakonodajalec ne bi smel z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
posegati v pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. V izpodbijanem členu tretjega
odstavka 53.a člena ZZDej je namreč določeno (določba je enaka, kot je bila v ZZDej pred
spremembo tega člena v zadnji noveli (ZZDej-K)), da je opravljanje zdravstvenih storitev pri
drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki ni v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih določa ta
zakon, razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. ZZDej ureja pogoje in omejitve
opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za zdravstvene
delavce, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ali drugih javnih zavodih iz 8. člena tega
zakona, torej tiste, ki imajo status javnega uslužbenca. Vlada meni, da se posebnosti
delovnega razmerja oziroma posebnosti pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih
v zdravstveni dejavnosti lahko urejajo v ZZDej, s katerim se glede na določbo drugega
odstavka 1. člena tega zakona urejajo vsebina in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javna
zdravstvena služba ter povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev v
zbornice in združenja. Glede na navedeno po mnenju Vlade Republike Slovenije predlagatelju
z uveljavitvijo te določbe ZZDej ni kršena ustavna pravica do svobodne izbire poklica in
opravljanja poklica.
Vir: MZ
Vlada sprejela Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Sklep se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim
tirom železniške proge Divača – Koper, ki določa, da vlada Republike Slovenije na odloči o
uvedbi pribitka ter v sklepu določi odseke cestninskih cest, na katerih se plačuje pribitek,
višino pribitka in čas začetka ter konca plačevanja pribitka.
Zavezanci za plačilo pribitka so cestninski zavezanci po Zakonu o cestninjenju, ki uporabljajo
cestninsko cesto z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na
največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, ki je namenjeno ali se uporablja za prevoz tovora
oziroma oseb v cestnem prometu. Zato obveznost plačila pribitka nastane z nastankom
obveznosti plačila cestnine cestninskega zavezanca. Plačilo pribitka obračuna zavezancu
upravljavec cestninskih cest (DARS d.d.) hkrati z naložitvijo cestnine in ga pobere skupaj s
cestnino.

Upoštevaje navedeni zakonski okvir so v sklepu določeni odseki cestninskih cest, na katerih
nastane obveznost plačila pribitka k cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg.
Odseki so določeni skladno s sklepom Evropske komisije št. C(2017) 5647 final z dne 21. 8.
2017 o tem, da ne zavrne ali zahteva spremembe načrtov za pribitek, ki jih je 31. marca 2017 v
skladu s členom 7f Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES priglasila Slovenija.
V navedenem sklepu je določeno, da pribitek ne bo presegal 15 % ponderirane povprečne
infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e Direktive
1999/62/ES. Pribitek na avtocestnem odseku Koper–Ljubljana bo skladno s študijo, ki je bila v
odobritev predložena Evropski komisiji, znašal 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne
pristojbine, pribitek na avtocestnem odseku med Ljubljano in Šentrupertom pa bo znašal 5 %
ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine.
Pribitek k cestnini se začne obračunavati 1. januarja 2019, obračunaval pa se bo do 31.
decembra 2052, kar je skladno z navedenim sklepom Evropske komisije. Sklep začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2019.
V novem gradivu se spreminja začetek uveljavitve sklepa, in sicer začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS. To bo omogočilo tudi pravočasno uveljavitev pravilnika o
obračunu pribitka, ki je vezan na uveljavitev sklepa.
Vir: MzI
Resolucija o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
Vlada je določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za
obdobje 2019–2023 (PVR). PVR je podlaga za letne programe dela upravljavca parka
Javnega zavoda park Škocjanske jame, Slovenija. Resolucija določa vizijo zavarovanega
območja in poslanstvo parka, vsebuje opis in celovito oceno stanja v parku ter oceno stanja na
vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja teh ciljev in
načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. PVR je temelj za usmerjanje
razvoja na zavarovanem območju, ki v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti
za razvoj lokalnih skupnosti. Hkrati je tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente s
področja gospodarskega, družbenega, kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.
Vir: MOP

Spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze na Primorskem
Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze na Primorskem. Z
njim ureja pretvorbo študijskih področij iz Klasius-P v Klasius-P16. Pri Fakulteti za vede o
zdravju Univerze na Primorskem se doda študijsko področje. Sprememba odloka pa prinaša
tudi jasnejši zapis trajanja mandata upravnega odbora in zapis vrstnega reda članic univerze
po abecedi.
Vir: MIZŠ

Spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani. Te
vsebujejo zapis angleških imen univerze in njenih članic, dodajajo pa se tudi študijska področja
pri posameznih članicah univerze, h katerim je vlada soglasje podala že pred časom.
Vir: MIZŠ

Vlada podaljšala koncesijo igralnemu salonu Tivoli iz Lesc
Vlada je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero se gospodarski družbi P&P Marketing
koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Lescah podaljša za pet let.
Gospodarska družba P&P Marketing iz Lesc je zaprosila vlado za podaljšanje koncesije za
prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Tivoli v Lescah. Navedeni družbi je
bila koncesija za prirejanje iger na srečo v tem igralnem salonu prvič dodeljena leta 2006 in
nato že dvakrat podaljšana, in sicer v letih 2009 in 2014. Veljavna koncesija poteče 20.
januarja 2019.
O dodelitvi in podaljšanju koncesije odloča vlada po prostem preudarku, ob upoštevanju
kriterijev iz Zakona o igrah na srečo. Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko
podaljša, vsakokrat za 5 let.
Družba je v zahtevi za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem
salonu navedla podatke in priložila dokumentacijo, kot to določa Zakon o igrah na srečo.
Pridobljeno je bilo tudi strokovno mnenje Finančne uprave RS. Ob dejstvu, da bo podaljšanje
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu ugodno vplivalo na socialno,
kulturno in naravno okolje ter posameznika in na zagotavljanje usklajenega, optimalnega in
trajnostnega razvoja dejavnosti ter dopolnitev turistične ponudbe, je vlada družbi z odločbo
podaljšala koncesijo do 20. januarja 2024.
Vir: MF
Vlada podaljšala koncesijo igralnemu salonu Safir iz Sežane
Vlada je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero se gospodarski družbi B.G.S.
gostinstvo in turizem koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Sežani
podaljša za pet let.
Gospodarska družba B.G.S. gostinstvo in turizem iz Sežane je zaprosila vlado za podaljšanje
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Safir v Sežani.
Navedeni družbi je bila koncesija za prirejanje iger na srečo v tem igralnem salonu prvič
dodeljena leta 2006 in nato že dvakrat podaljšana, in sicer v letih 2009 in 2014. Veljavna
koncesija poteče 20. januarja 2019.
O dodelitvi in podaljšanju koncesije odloča vlada po prostem preudarku, ob upoštevanju
kriterijev iz Zakona o igrah na srečo. Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko
podaljša, vsakokrat za 5 let.
Družba je v zahtevi za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem
salonu navedla podatke in priložila dokumentacijo, kot to določa Zakon o igrah na srečo.
Pridobljeno je bilo tudi strokovno mnenje Finančne uprave RS.
Ob dejstvu, da bo podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
ugodno vplivalo na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika in na zagotavljanje
usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti ter dopolnitev turistične ponudbe,
je vlada družbi z odločbo podaljšala koncesijo do 20. januarja 2024.
Vir: MF
Vlada odgovarja na poizvedovanje varuha človekovih pravic glede odločbe ustavnega
sodišča v zvezi z ZBan-1
Vlada je danes sprejela odgovor na poizvedbo Varuha človekovih pravic RS glede odločbe
Ustavnega sodišča RS št. U-I-295/13-260 iz oktobra 2016 v zvezi z ustavnostjo določb Zakona
o bančništvu (ZBan-1).

Ustavno sodišče je z omenjeno odločbo sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb Zakona
o bančništvu (ZBan-1), ki urejajo prenehanje kvalificiranih obveznosti v okviru sanacije bank
leta 2013. Ustavno sodišče je odločbe, na podlagi katerih je bil izveden bail in, spoznalo za
ustavno skladne. Zaradi odsotnosti posebnih procesnih pravil za odškodninske spore
nekdanjih imetnikov proti Banki Slovenije je ustavno sodišče za neustaven spoznalo 350.a
člen ZBan-1. Neustavnost je bila ugotovljena v zvezi s pravico do dostopa do podatkov,
dokaznim bremenom in združevanjem pravdnih postopkov.
Ustavno sodišče je DZ naložilo, naj v šestih mesecih odpravi ugotovljeno protiustavnost. Rok
za sprejem zakona je potekel 15. maja 2017. Po opravljenih intenzivnih usklajevanjih je
prejšnja vlada 9. novembra 2017 že določila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega
varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in ter ga poslala v obravnavno in
sprejem DZ.
DZ je 11. decembra 2017 o ZPSVIKOB opravil splošno razpravo. Nato je ZPSVIKOB 17.
januarja 2018 obravnaval tudi državni svet. Seja matičnega delovnega telesa državnega zbora
(Odbora za finance in monetarno politiko), sklicana za 27. februar 2018, je bila preložena na
kasnejši termin. Preložena seja matičnega delovnega telesa ni bila več sklicana do konca
mandata prejšnjega sklica državnega zbora. V skladu s 154. členom Poslovnika DZ se je s
prenehanjem mandatne dobe državnega zbora končal zakonodajni postopek za sprejem
ZPSVIKOB.
Zaradi povezanosti strokovno zahtevne vsebine rešitev predloga zakona z vsebinami v
pristojnosti Ministrstva za pravosodje trenutno potekajo intenzivna usklajevanja strokovnih
služb Ministrstva za finance in Ministrstva za pravosodje ter dodelava že pripravljenih
zakonskih rešitev na način, da bo sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti
učinkovito. Priprava predloga zakona, ki bo sledil odločbi Ustavnega sodišča, je ena od
prednostnih nalog. Tako se načrtuje, da bo v januarju 2019 pripravljen osnutek predloga
zakona za usklajevanja skladno s postopkom iz koalicijske pogodbe in nadaljnjo čimprejšnjo
javno obravnavno. Po opravljeni javni obravnavani in medresorskem usklajevanju ter preučitvi
novo prispelih pripomb in mnenj zainteresirane in strokovne javnosti se bo vlada zavzemala,
da se določi besedilo predloga zakona in se ga pošlje v obravnavno in sprejem državnemu
zboru v prvem četrtletju leta 2019.
Vir: MF
Vlada sprejela 28. poročilo o odobreni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Vlada je danes sprejela 28. poročilo o poroštvu Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski,
Portugalski in Grčiji.
Poročilo zajema črpanja finančne pomoči in izdaje vrednostnih papirjev posebne družbe
Evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) do 30. decembra 2017. Vse države,
prejemnice finančne pomoči s strani EFSF, so zaključile programe pomoči znotraj te institucije.
Sedaj poteka le poprogramski nadzor, ki bo trajal, dokler ne bo vrnjenih 75 % posojenih
sredstev.
Irska je 8. decembra 2013 uradno izstopila iz programa EFSF, iz katerega je prejela 17,7
milijarde evrov s povprečno ročnostjo 20,8 leta. Irska je sedaj pod t. i. po-programskim
nadzorom, ki bo trajal, dokler ne bo vrnila najmanj 75 % posojenih sredstev (okvirno do leta
2031) iz EFSF in Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM). Nadzor pomeni
redne misije Evropske komisije in Evropske centralne banke za pripravo polletnih poročil, v
katerih se ocenjuje ekonomska in monetarna situacija Irske in podaja priporočila za korektivne
mere.
Opravljenih je bilo osem pregledov, zadnji se je zaključil decembra 2017, poročilo pa je bilo
objavljeno februarja 2018. Ugotovitve poročila po-programskega nadzora so, da položaj Irske
ostaja ugoden. Povečujejo se zunanja tveganja, povezana z izidom pogajanj glede izstopa

Velike Britanije iz EU ter zaradi potencialnih sprememb na področju mednarodne obdavčitve.
Tveganja glede sposobnosti poplačil posojil iz EFSF in EFSM pa ostajajo nizka. Irska je v
celoti predčasno poplačala prejeto pomoč s strani Mednarodnega denarnega sklada ter
bilateralno pomoč Švedske in Danske.
Portugalska je junija 2014 uradno izstopila iz programa EFSF, iz katerega je prejela 26
milijarde evrov s povprečno ročnostjo 20,8 leta. Tudi ona je sedaj pod t. i. po-programskim
nadzorom, ki bo trajal, dokler ne bo vrnila najmanj 75 % posojenih sredstev iz EFSF in EFSM
(okvirno do leta 2033).
Opravljenih je bilo sedem pregledov, zadnja misija je potekala med 28. novembrom in 6.
decembrom 2017, poročilo pa je bilo objavljeno 19. januarja 2018. Misija po-programskega
nadzora je ugotovila, da se je položaj Portugalske glede na ugotovitve zadnjega pregleda
izboljšal. Povečala se je gospodarska rast z izboljšanimi napovedmi, vendar pa so potrebne
nadaljnje aktivnosti in reforme za izboljšanje trajne odpornosti gospodarstva na šoke. Trenutno
ni nobenih skrbi, da Portugalska ne bi mogla odplačati svojih dolgov. V obdobju od marca
2015 do decembra 2017 je Portugalska predčasno že poplačala približno 80 % od 26,3
milijarde evrov, kot znaša posojilo Mednarodnega denarnega sklada.
Program EFSF za Grčijo, ki se je začel 21. februarja 2012, bi se moral zaključiti 31. decembra
2014, vendar je bil na njeno prošnjo dvakrat podaljšan, in sicer najprej do konca februarja
2015 ter nato še do 30. junija 2015. Kljub intenzivnim pogajanjem med institucijami,
posojilodajalkami in Grčijo ni prišlo do dogovora za zaključek ali novo podaljšanje 2. programa,
kateremu bi lahko sledilo izplačilo preostalih tranš iz EFSF, zato je bil program zaključen.
Družba EFSF je iz programa Grčiji izplačala 141,8 milijarde evrov od 144,6 milijarde evrov, ki
so ji bili na voljo, v katere je vključenih 48,2 milijarde evrov sredstev za reševanje in kapitalsko
okrepitev grških bank. Od slednjih je bilo v okviru dogovora glede podaljšanja 2. programa
10,9 mrd EUR vrnjenih iz grškega stabilizacijskega sklada HFSF na EFSF. Tako je Grčija iz
EFSF skupno črpala 130,9 milijarde evrov s povprečno ročnostjo 31 let.
Poročilo vsebuje tudi informacije o odobreni pomoči Grčiji iz Evropskega mehanizma za
stabilnost (ESM) za obdobje od avgusta 2015 do decembra 2017.
Za zagotavljanje finančne pomoči je imela družba EFSF na dan 31. december 2017 izdanih 57
dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini 200,25 milijarde evrov, za katere znaša poroštvo
Slovenije 1,01 milijarde evrov (glavnica). S povečanjem deleža v posamezni izdaji na 120 %
oziroma do 165 % (za izdaje vrednostnih papirjev po 18. oktobru 2011) pa se poroštvo
Slovenije poveča na 1,61 milijarde evrov glavnice, ki ji je treba prišteti natečene obresti.
Vir: MF
Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, za leti
2016 in 2017
Vlada je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo
2014–2017, za leti 2016 in 2017. Skladno s 13. členom Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo Vlada RS vsako drugo leto pošlje državnemu zboru poročilo o izvajanju
nacionalnega programa za pretekli dve leti, z oceno rezultatov.
Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, za leti 2016 in 2017 sledi
strukturi osnovnega dokumenta: sestavljeno je iz 27 poglavij, ki si sledijo v enakem zaporedju
in nosijo enake naslove kot osnovni dokument. Vsako poglavje sestavlja: opis izvajanja
programa v obdobju 2016–2017, pregled izvajanja ukrepov v letih 2014‒2017 in opis, v
kolikšni meri je bil posamezen ukrep sprejet, preglednica, v kateri so navedeni kazalniki
uresničevanja ciljev, njihove načrtovane vrednosti ob zaključku trajanja nacionalnega
programa ter dosežene vrednosti v posameznih letih trajanja nacionalnega programa. Poročilo
se zaključi s poglavjem Povzetek izvajanja Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, ki
ga sestavljata pregled izvedbe vseh ukrepov ter povzetki po področjih.

Vlada bo poročilo poslala v nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vir: MK
Vlada sprejela opredelitev do tožbe Evropske komisije prosti Sloveniji
Vlada je sprejela opredelitev Slovenije v tožbi Evropske komisije proti Sloveniji v zvezi z
neprenosom evropskih direktiv o zaščiti finančnih instrumentov.
Evropska Komisija je zoper Slovenijo vložila tožbo v zadevi C-631/18, zaradi nesprejetja vseh
zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos evropskih direktiv v zvezi z zaščito finančnih
instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in
pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli
denarnih ali nedenarnih koristi (Delegirana direktiva 2017/593).
V odgovoru na tožbo bo Slovenija poudarila, da je bil v času izteka roka določenega v
obrazloženem mnenju Komisije del Delegirane direktive 2017/593 že prenesen v slovenski
pravni red z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (2007), s Sklepom o pogojih za opravljanje
investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (2016) ter s Sklepom o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za
borznoposredniške družbe (2017).
Poleg tega je direktiva celovito prenesena z novim Zakonom o trgu finančnih instrumentov
(2018) ter da bo v manjšem delu dokončno prenesena še s sprejemom podzakonskih aktov s
strani ATVP (najkasneje v 6. mesecih).
Vir: MF
Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije, da podpira besedilo sklepa Sveta o
potrditvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v imenu Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo, kot ga je 5.12.2018 predlagala Evropska komisija.
Predlog sklepa Sveta o potrditvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (izstopni
sporazum), v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, je namenjen
pravni potrditvi besedila izstopnega sporazuma in s tem tudi formalnemu zaključku pogajanj. S
potrditvijo besedila sporazuma so oblikovani pogoji za urejen izstop Združenega kraljestva iz
Evropske unije.
Vir: MZZ
Podpis Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije, da podpira besedilo sklepa Predlog
sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v imenu Evropske
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, kot ga je 5.12.2018 predlagala Evropska
komisija.
Predlog sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (izstopni
sporazum), v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, je namenjen

pridobitvi strinjanja s strani Sveta za podpis izstopnega sporazuma s strani EU. Glede na
predvidene postopke mora Svet, po politični potrditvi sporazuma s strani Evropskega sveta –
ta je sporazum potrdil na izrednem zasedanju 25. novembra 2018 – podati pooblastilo za
njegov podpis. Po potrditvi sporazuma v Evropskem parlamentu bo Svet izstopni sporazum
formalno potrdil s sklepom o zaključku pogajanj.
Vir: MZZ
Zakon o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Spremembe 124. Člena Rimskega
statuta, sprejetega v Haagu 26. novembra 2015.
Predlagana je ratifikacija Spremembe 124. člena Rimskega statuta, s katero je bila črtana
določba 124. člena. 124. člen je prehodna določba, ki določa, da lahko država, ko postane
pogodbenica Rimskega statuta, izjavi, da za obdobje sedmih let po začetku veljavnosti statuta
za to posamezno državo ne sprejme pristojnosti MKS glede vojnih hudodelstev, navedenih v 8.
členu Rimskega statuta, kadar se za kaznivo dejanje domneva, da so ga storili njeni državljani
ali da je bilo storjeno na njenem ozemlju. Namen 124. člena je bil omogočiti lažje pogoje
državam za odločitev o včlanitvi v MKS in torej prispevati k univerzalnosti Rimskega statuta,
vendar pa v praksi vse od leta 2002 novo pridružene države takšnih izjav niso podajale.
Na 14. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta, ki je potekalo novembra
2015, je bila z resolucijo št. ICC-ASP/14/Res.2, dne 26. novembra 2015, soglasno sprejela
odločitev, da se določba 124. člena Rimskega statuta črta.
Ker gre pri 124. členu za prehodno določbo, in ker Republika Slovenija izjave, ki jo omogoča ta
člen, ni podala, je predlagana ratifikacija predmetne spremembe Rimskega statuta.
Vir: MZZ
Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednega proračuna Sveta Evrope za leto
2017 za delovanje Direktorata za mednarodno javno pravo Sveta Evrope
Vlada se je seznanila z informacijo, da iz naslova rednega proračuna Sveta Evrope za leto
2017 Republiki Sloveniji pripada presežek sredstev v višini 2.448,10 EUR.
Vlada bo sredstva iz prejšnje točke namenila delovanju Direktorata za mednarodno javno
pravo Sveta Evrope.
Generalni sekretar Sveta Evrope je 22. novembra 2018 veleposlanikom držav članic Sveta
Evrope poslal obvestilo o presežku v rednem proračunu Sveta Evrope, torej o dobroimetju
držav članic v bilanci rednega proračuna za leto 2017. Za Slovenijo to pomeni znesek v višini
2.448,10 EUR. Generalni sekretar Sveta Evrope je države pozval, da sredstva namenijo za
aktivnosti Sveta Evrope, ki potrebujejo financiranje v okviru rednega sprejetega programa
aktivnosti in proračuna za obdobje 2018-2019 oziroma katerikoli drug namen, ki ga država
smatra za pomembnega.
Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga, da Vlada Republike Slovenije sredstva iz prvega
odstavka nameni za delovanje Direktorata za mednarodno javno pravo (DLAPIL) Sveta Evrope
in s tem glavnemu pravnemu svetovalcu za izvajanje ključnih aktivnosti, na katerih mora
temeljiti organizacija. Direktorat namreč že več let deluje kadrovsko in finančno podhranjeno,
hkrati pa posebej od pravnega svetovalca zahtevajo vedno bolj zahtevne in kompleksne
naloge z neposrednim vplivom na integriteto in prihodnost organizacije. Direktorat dodatno
pokriva tudi delovanje Odbora pravnih svetovalcev Sveta Evrope (CAHDI), enega izmed
najbolj prepoznavnih odborov organizacije, in v ta namen nima dodeljenih kadrov.

Predlagana preusmeritev presežka je skladna s prioritetnimi nalogami Republike Slovenije v
Svetu Evrope in njenimi zunanjepolitičnimi aktivnostmi ter prednostnimi nalogami na področju
vladavine prava in človekovih pravic.
Prispevek je predlagan tudi v luči 70. obletnice delovanja Sveta Evrope v letu 2019.
Vir: MZZ
Stališče do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za
nekatere staleže rib in skupine staležev rib in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah
zunaj Unije
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019
za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška
plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Vlada RS podpira predlog uredbe.
Predlog uredbe zadeva slovensko ribištvo, saj omejuje ulov malih pelagičnih staležev (sardele
in sardona) v Jadranskem morju na ravni iz leta 2014. Predlog poleg tega za ta dva staleža
omejuje tudi dovoljeno število ribolovnih dni.
Predlog v zvezi s slovenskim ribištvom v preambuli navaja, da je ob upoštevanju posebnosti
slovenske flote in njenega zanemarljivega vpliva na staleže malih pelagičnih vrst primerno
ohraniti obstoječe vzorce ribolova in slovenski floti omogočiti dostop do minimalne količine
malih pelagičnih vrst. V skladu s tem predlog v Prilogi IL opredeljuje rezervacijo za slovenske
ribiče na ravni 300 ton letnega ulova sardele in sardona.
Vir: MKGP
Stališče RS glede Predloga sklepa Sveta EU o sklenitvi ustreznih sporazumov glede na
Splošni sporazum o trgovini s storitvami
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi »Predlog sklepa Sveta o sklenitvi
ustreznih sporazumov« v skladu z XXI. členom Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami.
Republika Slovenija podpira sklenitev ustreznih sporazumov v skladu z XXI. členom
Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado,
Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski
Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Kitajskim Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo
Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih
prilagoditvah, zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike
Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike
Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske k
Evropski uniji.
Slovenija je zadevne sporazume na nacionalni ravni ratificirala že leta 2009 (relevantno
zakonodajo na področju storitev pa implementira že (vsaj) od vstopa v EU leta 2004), zato
njihova potrditev oz. sklenitev tudi na ravni EU ne prinaša nobenih novosti, ki bi vplivale na
slovensko gospodarstvo.
Vir: MGRT
Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom Note o pristopu k Sporazumu št. 1801
Natove organizacije za podporo in nabave (NSPO)
Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Note o pristopu k
Sporazumu št. 1801 Natove organizacije za podporo in nabave (NSPO), Sporazumu o
partnerstvu za podporo radarjem (druga spremenjena izdaja).

Ministrstvo za obrambo zaradi potreb po učinkoviti in ekonomsko ugodnejši logistični podpori
na področju vzdrževanja radarjev Slovenske vojske, in sicer radarjev zračne obrambe
Slovenskega vojaškega letalstva GM403, načrtuje sodelovanje v partnerstvu za podporo
radarjem (Radar Support Partnership) v Natovi agenciji za podporo in nabave.
S priključitvijo Ministrstva za obrambo partnerstvu za podporo radarjem bo Slovenski vojski
zagotovljena učinkovita in ekonomsko ugodnejša podpora pri vzdrževanju radarjev in dobavi
rezervnih delov. Za vzdrževanje radarjev ima namreč NSPO ustrezne vzdrževalne zmogljivosti
in ekspertno znanje ter dobro razvito mrežo dobaviteljev rezervnih delov. Trenutno v
partnerstvu za podporo radarjem sodeluje šest držav, in sicer Nemčija, Nizozemska, Grčija,
Norveška, Portugalska in Turčija.
Ministrstvo za obrambo se namerava partnerstvu priključiti s 1. januarjem 2019, v ta namen pa
predhodno podpisati noto o pristopu k Sporazumu št. 1801 Natove organizacije za podporo in
nabave (NSPO).
Vir: MO
Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo enotne
informatizacije mreže centrov za socialno delo
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo enotne
informatizacije mreže centrov za socialno delo, in sicer kakšno je trenutno stanje glede
informatizacije CSD in kdaj lahko pričakujemo enotno informatizacijo mreže, na katerega
podaja naslednji odgovor.
Centri za socialno delo uporabljajo informacijski sistem IS CSD, ki vključuje vodenje in
upravljanje sistema socialnega varstva s področja pravic iz javnih sredstev in socialno
varstvenih storitev, sistema starševskega varstva in družinskih prejemkov in področja družine
(na primer preživnine, rejništvo). Hkrati pa centri za socialno delo tako kot drugi organi
uporabljajo t. i. dokumentarne sisteme za namen vodenja spisov. Informacijski sistem centrov
za socialno delo je enoten za vse centre za socialno delo, posamezni centri za socialno delo
pa trenutno uporabljajo različne sisteme vodenja dokumentarnega gradiva, kar bomo s 1. 1.
2019 nadgradili z enotnim sistemom Krpan.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu:
MDDSZ) je z namenom izvajanja svojih temeljnih nalog vzpostavilo enoten informacijski sistem
centrov za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: IS CSD), ki pomeni integrirani informacijski
sistem, ki centrom za socialno delo nudi predvsem podporo pri združevanju podatkov, podporo
pri odločanju, standardiziran izpis pravnih aktov in drugih dokumentov ter obračun podatkov, ki
so podlaga za izplačilo transferjev. MDDSZ je IS CSD zasnovalo v letu 2000, sprva je podpiral
le nekaj pravic, tekom let pa se je nadgrajeval in dopolnjeval v skladu s spremembami
zakonodaje s področja dela MDDSZ.
Do 1. 10. 2018, ko je v veljavo stopila nova organizacijska struktura centrov za socialno delo,
je mrežo centrov za socialno delo tvorilo 62 samostojnih pravnih oseb, ki so uporabljali različne
prakse in različne informacijske rešitve zlasti glede podpornih programov, med drugim tudi
programov evidentiranje in upravljanja dokumentarnega gradiva. Zato smo ob reorganizaciji
centrov za socialno delo pristopili tudi k projektu poenotenja vseh centrov za socialno delo na
tem področju in iskali različne možne rešitve. Kot najustreznejša rešitev se je izkazal sistem
»KRPAN«. Gre za enotno centralno rešitev za upravljanje dokumentarnega gradiva za vse
državne organe, ki jo postopoma uvaja Ministrstvo za javno upravo. Kot prvi jo bodo,
predvidoma s 1. 1. 2019, začeli uporabljati centri za socialno delo. V ta namen je bila
imenovana medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za javno upravo, ki
intenzivno pripravlja vse potrebno za implementacijo in začetek uporabe sistema KRPAN na
centrih za socialno delo, med drugim so v trenutno v teku usposabljanja za zaposlene na
centrih za socialno delo.

Vir: MDDSZ
Odgovor na poslanko vprašanje dr. Trčka o financiranju nabave skupnih didaktičnih
pripomočkov v osnovnih šolah
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o možnosti
financiranja nabave skupnih didaktičnih pripomočkov v osnovnih šolah.
Vlada mu v odgovoru pojasnjuje, da so v osnovnih in srednjih šolah organizirani učbeniški
skladi. Ti so ustanovljeni z namenom zmanjševanja socialnih razlik ter za vzpodbujanje
skupnosti in solidarnosti.
Pri izbiri delovnih zvezkov imajo poleg učiteljev pomembno vlogo tudi starši, saj mora osnovna
šola pridobiti soglasje sveta staršev. Uvedena je nova shema, po kateri šole sredstva za
učbeniške sklade pridobivajo glede na število vpisanih otrok.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o možnostih izboljšave didaktičnih
pripomočkov pri matematiki
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o možnosti
izboljšanja didaktičnih pripomočkov pri poučevanju osnov matematike, še zlasti vizualizacije
številk in desetiškega sistema. Vlado tudi sprašuje, ali resorno ministrstvo spremlja slovenske
samoiniciativne didaktične inovatorje.
Vlada mu v odgovoru pojasnjuje, da rezultati raziskav TIMMS 2015 kažejo, da matematično in
naravoslovno izobraževanje v Sloveniji dosega odlično znanje med osnovnošolci in gimnazijci.
Tudi v vseh ciklih raziskave PISA so rezultati slovenskih petnajstletnikov nadpovprečni in
stabilni. Rezultati kažejo, da temeljne ravni matematične in naravoslovne pismenosti dosega
velika večina mladih, 15 odstotkov pa je takšnih, ki so pomanjkljivo opremljeni s temeljnimi
znanji in spretnostmi za uspešno nadaljevanje izobraževanja na teh področjih.
Stanje je torej na področju matematičnega in naravoslovnega izobraževanja dobro, za
dolgoročen uspešen razvoj pa je potrebno posvetiti več pozornosti stališčem učenk in učencev
do teh vsebin. Vlada tudi spremlja in sistematično spodbuja razvojne dejavnosti ter jih
sofinancira.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o možnosti uvedbe programov spodbujanja
znanosti
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o možnosti
uvedbe programov spodbujanja znanosti (STEM) in ostalih izboljšav v osnovnih šolah.
Vlada poslancu v odgovoru pojasnjuje, da je stanje na področju matematičnega in
naravoslovnega izobraževanja dobro na kar kažejo rezultati mednarodnih raziskav v
izobraževanju.
Zavod RS za šolstvo na področju STEM (matematika, naravoslovje in tehnologija) celovito
izvaja redne in izredne dejavnosti pod imenom NA-MA, v katero so vključeni vsi naravoslovni
predmeti in matematika, kot tudi tehnika in tehnologija ter inženirstvo. Aktivnosti so usmerjene
v delo s strokovnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah, pa tudi v vrtcih. Izpeljana je bila že
vrsta projektov, ki jih zavod v odgovoru podrobno našteje in na kratko opiše.

K prepoznavnosti STEM v osnovni šoli in promociji poklicev pripomorejo s svojimi dejavnostmi
tudi Center za poklicno izobraževanje, univerze ter raziskovalne institucije z različnimi
raziskovalnimi nalogami in projekti.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o spodbujanju bralne kulture v vzgojnovarstvenih zavodih
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o spodbujanju
bralne kulture v vzgojno-varstvenih zavodih.
Vlada odgovarja, da je razvoj in dvig bralne pismenosti in bralne kulture ena od prioritet
ministrstva pristojnega za izobraževanje. Da bi to področje razvijali bolj sistematično, je vlada
leta 2014 spodbudila posodobitev strateškega dokumenta Nacionalna strategija za razvoj
bralne pismenosti, ki ga je pripravila in uskladila medresorska delovna skupina. Sprejem
strategije naj bi spodbudil različne deležnike in celotno družbo k zavedanju, da je področje
bralne pismenosti pomemben element razvoja države.
Sicer pa se odvijajo številni projekti, ki posredno ali neposredno pokrivajo področje dviga
bralne pismenosti. V vzgojno izobraževalnih zavodih za to področje skrbijo z različnimi
dejavnostmi, ki se odvijajo na različnih ravneh, pojasnjuje vlada v odgovoru poslancu in nato
našteje številne aktivnosti s tega področja.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o evalvaciji študijskih programov
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o evalvaciji
obstoječih študijskih programov v slovenskem visokem šolstvu.
Vlada poslancu pojasnjuje, da je evalvacija študijskih programov v pristojnosti Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Agencija je pri svojem delu
samostojna in neodvisna ter zavezana načelom strokovnosti, nepristranskosti, zakonitosti in
politične nevtralnosti. Ministrstvo pristojno za izobraževanje je zaradi poslanskega vprašanja
agencijo zaprosilo za odgovor na to vprašanje.
Agencija poslancu odgovarja, da ji je bilo z novelo Zakona o visokem šolstvu leta 2016
naloženo, da akreditira študijske programe za nedoločen čas, kar pomeni, da reakreditacija,
katere obvezni del je bila zunanja evalvacija vsakega posameznega študijskega programa v
točno določenem obdobju, ni več v pristojnosti agencije. So pa bili vsi študijski programi, ki se
izvajajo na naših univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, vsaj enkrat akreditirani.
Zakon je kljub prehodu na tako imenovano institucionalno reakreditacijo (podaljševanje
akreditacije visokošolskim zavodom) agenciji dal možnost, da v okviru tega postopka evalvira
posamezne študijske programe. Tiste, za katere skupina neodvisnih strokovnjakov presodi,
da bi bilo treba natančneje pregledati njihovo izvajanje, posodabljanje, skrb za aktualnost
njihovih vsebin, povezanost z znanstveno-raziskovalnim, strokovnim oziroma umetniškim
delom na zavodih, omogočanje študija in strokovnega, raziskovalnega, umetniškega dela
študentom, njihovega vsestranskega razvoja oziroma da bi bilo treba presoditi spreminjanje
študijskih programov in samoevalvacijske postopke na zavodih v zvezi s tem.
Novost je, da bo poleg tega agencija vsako leto opravila evalvacijo vzorca študijskih
programov po področjih presoje v skladu s standardi kakovosti in po jasnih določbah o njihovi
presoji.
Agencija presoja, ugotavlja in odloča o tem, ali visokošolski zavodi izpolnjujejo standarde
kakovosti, določene v merilih za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih

programov. Merila, sprejeta po spremembi Zakona o visokem šolstvu leta 2017, standarde
kakovosti natančneje določajo kot so jih stara.
Preko akreditacij in evalvacij agencija usmerja visokošolske zavode k bolj vsebinsko in
strokovno poglobljeni samoevalvaciji vseh njihovih dejavnosti, še posebej izobraževalne, kar
se že kaže tudi v odločitvah zavodov za spreminjanje študijskih programov. Na agenciji
pričakujejo, da se bo tudi zaradi združevanja študijskih programov število opuščenih
programov znatno povečalo.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o posledicah bolonjskih študijskih
programov
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o posledicah
bolonjskih študijskih programov.
Vlada poslancu odgovarja, da je za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ustanovila
Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Akreditacijski in
evalvacijski postopki so tako v celoti v domeni agencije. Visokošolski zavodi pa so glede
števila in vsebine študijskih programov avtonomni.
Ob zavedanju problematike velikega števila študijskih programov je ministrstvo pristojno za
izobraževanje, s katerim javni in koncesionirani visokošolski zavodi sklenejo pogodbo o
financiranju študijske dejavnosti, to upoštevalo pri pripravi usmeritev za pogajanja glede
določitve razvojnih ciljev visokošolskega zavoda, ukrepov za njihovo doseganje, ciljnih in
izhodiščnih vrednosti in kazalcev, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti.
V pogodbenem obdobju 2018 – 2020 se sredstva razvojnega stebra financiranja namenjajo
prečni razvojni prioriteti »Dolgoročni razvoj študijskih področij in programov«, ki v skladu z
Nacionalnim programom visokega šolstva 2011-2020 obsega kakovost študija,
internacionalizacijo in sodelovanje z okoljem.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o kvaliteti in cenovni dostopnosti učbenikov
in učbeniških pripomočkov
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o kvaliteti in
cenovni dostopnosti učbenikov in učbeniških pripomočkov.
Vlada mu odgovarja, da je v okviru evropskega socialnega sklada lani razpisala nalogo Za
kakovost slovenskih učbenikov, s katero želi pridobiti podatke, na podlagi katerih bo izdelano
orodje za ocenjevanje kakovosti učbenikov v prihodnosti. Projekt traja pet let, v njem sodelujejo
vse tri pedagoške fakultete slovenskih univerz ter Filozofska fakulteta, Fakulteta za
elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, Inštitut Jožefa Stefana, Pedagoški institut,
Državni izpitni center ter skupina osnovnih in srednjih šol. V analizo so zajeti tudi učbeniki za
programe šolanja otrok s posebnimi potrebami. Prvi rezultati so že znani, sodelujoči pripravljajo
prvo letno poročilo o projektu. Obenem Zavod RS za šolstvo že tretje leto izvaja analizo
kakovosti osnovnošolskih delovnih zvezkov.
Glede učbenikov velja, da jih tako v osnovnem kot v velikem delu srednjega šolstva kupuje
država in si jih šole izposojajo iz učbeniških skladov. Država tudi financira nastanek učbenikov
za manjšine ter za tiste predmete (predvsem strokovnih in poklicnih programov), ki so zaradi
majhnega števila vpisanih manj zanimivi za založnike – v teh primerih z instrumentom
ministrstva pristojnega za gospodarski razvoj tudi dosledno nadzira njihove cene.

Prioriteta Vlade Republike Slovenije je zagotavljanje brezplačnih učbenikov po triadah osnovne
šole. Hkrati si bo prizadevala okrepiti uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov tam, kjer je
to mogoče in strokovno utemeljeno.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o ohranjanju in razvoju podružničnih
osnovnih šol
Poslanec Državnega zbora RS dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje o ohranjanju in
razvoju podružničnih osnovnih šol
Vlada poslancu odgovarja, da je mreža slovenskih osnovnih šol raznolika. Temeljna prioriteta
je kvalitetna in uravnotežena javna mreža.
v šolskem letu 2018/19 deluje 455 samostojnih oziroma matičnih šol in 317 podružničnih šol.
Povprečno slovensko osnovno šolo, če so združene samostojne, matične in podružnične šole,
obiskuje 238 učencev. To število v zadnjih letih narašča. Če bi vse šole enakomerno
razporedili po Sloveniji, bi bile šole druga od druge oddaljene v povprečju po 5 kilometrov.
Gledano z vidika števila učencev, slovenske osnovne šole v povprečju niso velike. Največjo
podružnično šolo obiskuje 334 učencev. Tudi vse matične oziroma samostojne šole niso
»velike«, saj najmanjšo samostojno šolo po napovedih za letošnje šolsko leto obiskuje 23
učencev, matično šolo pa 40 učencev. Vendar je majhnih šol, ki bi izvajale program od 1. do 9.
razreda zelo malo.
Dve občini sta letos ministrstvo za izobraževanje obvestili, da sta vrata zaprli podružnična šola
Podpreska pri Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok ter podružnična šola Cirkovce pri
Osnovni šoli Livada Velenje. Zaradi pomena podružničnih šol je vedno potrebno skupaj z
lokalnimi skupnostmi skrbno pretehtati financiranje podružnične šole, ki je v zapiranju z vidika
demografske strukture, predvsem če demografki podatki izkazujejo prirast otrok v prihodnjih
letih.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela odgovor na poslansko v zvezi s spodbujanjem in financiranjem
gerontotehnologij
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem in
financiranjem gerontotehnologij. Poslala ga bo Državnemu zboru RS.
Poslanec dr. Franc Trček v pisnem poslanskem vprašanju ugotavlja, da je s problematiko
dolgotrajne oskrbe povezan tudi razvoj t. i. gerontotehnologij, ki lahko omogočajo daljšo
avtonomijo samostojnega življenja. Zanima ga, zakaj ni področje gerontotehnologij bolj jasno
opredeljeno v Strategiji pametne specializacije, kdaj lahko pričakujemo programe spodbujanja
gerontotehnologij in kako bodo financirani.
Vlada odgovarja, da področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ni enotno sistemsko urejeno.
Delno so bile naloge na področju dolgotrajne oskrbe prenesene z Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za zdravje, med drugim tudi priprava
predloga zakona o dolgotrajni oskrbi.
Med fokusna področja in tehnologije Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo
koordinira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so področja
gerontotehnologij že vključena. Sicer se zanje ne uporablja izraz gerontotehnologija, temveč
govorimo o tehnologijah, ki podpirajo aktivno in zdravo staranje. Aktivnosti na tem področju
potekajo znotraj Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Zdravje - medicina, ki ga

upravlja Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS
EGIZ).
Vsi SRIP imajo svoj akcijski načrti, ki se redno nadgrajuje in dopolnjujejo. Predstavljajo
dinamični del S4, preko katerega se tudi pričakuje nadaljnji proces osredotočanja inovacijskorazvojne politike na ključne niše. V kolikor bodo slednji pokazali potrebo po uvrščanju novih
produktov na področju gerontotehnologij v S4, se bo po potrebi pripravilo tudi dodatne
predloge za novo različico dokumenta, ki je predvidena v letu 2019.
Kot še izhaja iz odgovora, je razvoj gerontotehnologij financiran iz različnih virov. Podjetja in
raziskovalne institucije tako pridobivajo sredstva na centraliziranih programih (kjer se v okviru
programov Obzorje 2020 zahteva umeščenost projekta v Strategijo pametne specializacije),
kot iz naslova kohezijskih sredstev. Alokacija sredstev za to področje ni vnaprej predvidena, je
pa za celotno področje, ki pokriva raziskave in razvoj v programskem obdobju 2014–2020 na
voljo 475 milijonov evrov.
Vir: SVRK
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno
konstrukcijo izgradnje 2. tira
Vlada je odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka, povezano s
finančno konstrukcijo izgradnje tira Divača–Koper. Poslanca je zanimalo, kako bi na finančno
konstrukcijo vplivalo, če zaledne države ne bi sodelovale pri financiranju projekta.
Vlada mu je pojasnila, da finančna konstrukcija za izgradnjo tira Divača–Koper predvideva
kapitalski vložek 400 milijonov evrov, ne določa pa, kdo bi ta kapital vplačal. Kapitalski vložek
lahko torej vplača tudi samo Republika Slovenija kot edini družbenik. Sodelovanje zalednih
držav je samo možnost, ki jo Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) predvideva, ne pa obveznost. Pogoji za
sodelovanje in medsebojna razmerja med morebitnimi sodelujočimi državami se uredijo z
mednarodnim sporazumom, ki ga ratificira Državni zbor.
Poleg tega je poslanec dr. Trček postavil še vprašanji, zakaj sploh potrebujemo podjetje 2TDK
za izvedbo projekta in ali bo podjetje ukinjeno, če pri projektu sodelovanja zalednih držav ne bi
bilo.
Vlada je poslancu pojasnila, da podjetje 2TDK kot projektno podjetje za izvedbo drugega tira,
ki je po ZIUGDT investitor projekta, ni bilo ustanovljeno pod predpostavko sodelovanja
zalednih držav pri projektu, zato obstoj podjetja 2TDK od te odločitve ni odvisen.
Prednosti vodenja projekta preko posebnega projektnega podjetja ostajajo tudi ob
predpostavki, da bi Republika Slovenija projekt financirala sama. Dejstvo je, da je financiranje,
organizacija in vodenje projekta takšne investicijske vrednosti v okviru organizacijsko-statusne
oblike gospodarske družbe v mnogih pogledih fleksibilnejše in učinkovitejše, zlasti z vidika
zagotavljanja finančnih virov.
Ob tem velja poudariti, da je družba 2TDK d.o.o. v okviru investitorstva drugega tira edini
imetnik veljavnega gradbenega dovoljenja za projekt, na podlagi ZIUGDT pa je bila družbi
podeljena tudi stavbna pravica na zemljiščih, po katerih poteka infrastruktura drugega tira.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je na Vlado Republike naslovil
pisno poslansko vprašanje v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo.

V poslanskem vprašanju poslanec dr. Franc Trček sprašuje:
1. Kdaj bo izvedena preliminarna študija, ki bo priskrbela podatke, koga vse bo zajela
bodoča dolgotrajna oskrba, vključno s srednje in dolgoročnimi trendi?
2. Ali bodo pri pripravi študije upoštevani dobronamerni predlogi in pripombe o
spregledanih v obravnavi te problematike v preteklem mandatu?
3. Kdo bo izdelal to nujno potrebno študijo?
Vlada odgovarja, da dolgotrajna oskrba terminološko ni opredeljena v nobenem zakonu, se pa
izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov. Z načrtovanimi zakonodajnimi
rešitvami se poleg enotnega sistema dolgotrajne oskrbe načrtuje tudi rešitev problema
različnega razumevanja pojma dolgotrajne oskrbe in uvedba enotne opredelitve. Opredelitev
dolgotrajne oskrbe bo sledila enotni mednarodni opredelitvi, ki jo uporabljajo marsikatere
mednarodne institucije.
Splošno načelo načrtovanih zakonodajnih sprememb je, da bo do dolgotrajne oskrbe
upravičena oseba, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti,
pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od
treh mesecev, ali trajno odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih
dnevnih opravil.
Enotna opredelitev dolgotrajne oskrbe ni pomembna samo zaradi nacionalnega urejanja
področja in urejanja kroga upravičencev do nje, temveč tudi z vidika poročanja navedenim
mednarodnim institucijam, pregleda primerljivosti sistemov in spremljanja izdatkov, s
poudarkom na razmejitvi med izdatki, ki spadajo v zdravstveni in socialni del storitev
dolgotrajne oskrbe ter ločitvi od zdravstvenih storitev.
V zvezi tem je bilo že izdelanih nekaj študij, ki so podale podatke, potrebne za oceno stanja
dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji ter srednjeročne in dolgoročne trende. Pri pripravi
zakonodajnih rešitev se bodo smiselno obravnavali vsi predlogi in pripombe prejete v javni
razpravi pri obravnavi predloga zakona v preteklem mandatu.
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi
s informacijsko platformo
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
vzpostavitve informacijske platforme za slovensko zdravstvo in ga posreduje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Vlada je prejela poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, ki navaja primer avstrijske dežele
Štajerske, kjer so se reforme zdravstva lotili z razvojem nove informacijske platforme, ki naj bi
omogočala vednost tako o stanju v presečni časovni točki kot tudi analizo trendov. Šlo naj bi
za načrtovalno izvedbeno, prav tako pa tudi finančno zahteven zalogaj. Poslanec navaja, da
nujno potrebujemo prehod na enoten delujoč informacijski sistem slovenskega zdravstva, če
se želimo resno soočiti tako s težavami kot izzivi našega javnega zdravstva. V nadaljevanju
sprašuje, kakšni so načrti v tej smeri, ali je že narejena finančna konstrukcija projekta in
kakšna bo časovnica izvedbe.
Vlada pojasnjuje, da v Sloveniji ne načrtujemo enega informacijskega sistema, ki bi pokril
celotno slovensko zdravstvo. V Sloveniji smo se izzivov na področju spremljanja
zdravstvenega stanja pacienta, ko prehaja med različnimi izvajalci v slovenskem zdravstvu,
lotili v okviru projekta eZdravje. Projekt je s pomočjo evropskega sofinanciranja potekal med
leti 2008 in koncem leta 2015, od takrat naprej pa je njegovo upravljanje preneseno na
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). V okviru eZdravja je bil tehnično
vzpostavljen (hkrati pa vzpostavljena tudi pravna podlaga z zakonom s področja zbirk osebnih
podatkov) Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljevanju CRPP), v katerem se zbirajo
povzetki podatkov o pacientih, odpustna pisma in ambulantni izvidi. Do CRPP lahko dostopajo

in v njem podatke in dokumente vpogledujejo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji (seveda skladno s pooblastili pri zdravljenju pacienta, ki jih imajo).
Podatki NIJZ za mesec september 2018 kažejo, da ima že 1.726.722 prebivalcev Slovenije
vsaj en dokument v CRPP (povzetek, odpustno pismo ali ambulantni izvid), kar pomeni, da so
vključeni podatki že več kot 83% prebivalcev. Pri tem je treba povedati, da se podatki za nazaj
niso prepisovali in da se v CRPP vpisujejo zgolj v primeru, da pacient obišče zdravnika in dobi
izdan dokument, ki se v CRPP pošilja.
V povezavi s CRPP sta razviti tudi rešitvi eRecept (92% receptov, predpisanih v elektronski
obliki) in eNaročanje (97% napotnic izdanih v elektronski obliki).
V naslednjih letih Ministrstvo za zdravje načrtuje vključitev v evropsko izmenjavo eReceptov in
povzetkov podatkov o pacientih, kar bo v pomoč, tako našim prebivalcem na delu, obisku ali
bivanju v tujini, kot tujcem pri nas). Širili bomo nabor dokumentov in podatkov v CRPP z
laboratorijskimi izvidi ter s podatki iz obiskov na vseh ravneh zdravstvenega varstva.
Prizadevali pa si bomo tudi za vključitev nadgradnje eZdravja v nadaljnje financiranje iz
evropskih strukturnih skladov, saj gre za finančno zahteven zalogaj.
Omenimo naj še, da nas lestvica Digital Economy in Society Index (DESI) Evropske komisije
po stopnji uporabe eZdravja uvršča na 6. mesto. Vsekakor pa ga področje v prihodnosti
potrebno nadgrajevati z novimi storitvami, ki bodo pacientom v Sloveniji zagotavljale, da bodo
njihovi relevantni medicinski podatki, v okviru podeljenih pooblastil in odgovornosti, na voljo
vsem zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo pri njihovem zdravljenju, njihova zdravstvena
oskrba pa varnejša in kakovostnejša.
Vir: MZ
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa
o kriminalistični preiskavi vračanja Slovencev iz Venezuele
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa v zvezi
s kriminalistično preiskavo vračanja Slovencev iz propadle socialistične Venezuele in ga
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Ministrstvo za zunanje zadeve je 8. oktobra 2018 obvestilo Policijo, da se na spletni strani
Ciudadania Eslovena promovira pridobitev slovenskega državljanstva, pri čemer naj bi se na
tej spletni strani pojavljal logotip društva slovensko-južnoameriškega prijateljstva Lipa. Iz
obvestila je izhajalo, da naj bi spletna stran pridobitev slovenskega državljanstva prikazovala
kot »tržno blago«. Pogoj za pridobitev državljanstva naj bi bilo potrdilo društva o aktivnem
petletnem članstvu v njem, pri čemer pa je bilo društvo Lipa ustanovljeno šele decembra 2016.
Na podlagi podanih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje prepovedanega
prehajanja meje po petem odstavku 308. člena oz. ponarejanja listin po 251. členu
Kazenskega zakonika Republike Slovenije, je policija pričela s preverjanjem okoliščin in
zbiranjem obvestil. Policija s preverjanjem informacije na podlagi zbranih obvestil ni ugotovila
podlage za kazensko ovadbo, zato je podala poročilo na pristojno okrožno državno tožilstvo.
Vlada RS še pojasnjuje, da Globalni dogovor o varnih, zakonitih in urejenih migracijah nima
neposrednega vpliva na državno mejo in v tem pogledu ne prejudicira državne meje ali
spreminja nadzora na njej.
Vir: MNZ

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka o
dovoljenjih za delo za ilegalne migrante
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi s
preverjanji veljavnih dovoljenj za delo za ilegalne migrante in ga posreduje Državnemu zboru.
Enotno dovoljenje je dovoljenje za prebivanje in delo v Republiki Slovenji, ki ga izda upravna
enota s soglasjem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ko ugotovi, ali tujec izpolnjuje
vse pogoje za njegovo izdajo, kot jih določa Zakon o tujcih. Tujec, ki v Republiki Sloveniji
prebiva nezakonito, v Republiki Sloveniji ne more vložiti prošnje za izdajo enotnega dovoljenja.
V obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2018 je bilo skupno izdanih/podaljšanih 84.924 enotnih
dovoljenj za prebivanje in delo. Na dan 31. 10. 2018 je imelo v Republiki Sloveniji 39.299
državljanov tretjih držav veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo.
Poslanec izpostavlja situacijo, ko si tujci po prihodu v Republiko Slovenijo z zaposlitvijo preko
zaposlitvenih agencij v Republiki Sloveniji uredijo status. Vlada RS pojasnjuje, da so opisani
primeri možni le v primeru, ko delavci, zaposleni pri zaposlitveni agenciji s sedežem v drugi
državi članici EU, v Republiki Sloveniji opravljajo čezmejno storitev posredovanja dela delavca
drugemu uporabniku. V teh primerih so uporabniki slovenski naročniki. Tudi v primerih
čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci Zavod RS za zaposlovanje tem delavcem v
skladu s pravili EU ne izdaja delovnih dovoljenj.
Tujci, ki so državljani tretjih držav, v Republiki Sloveniji lahko pridobijo dovoljenje za
prebivanje, tujci, ki so državljani EU, pa lahko pridobijo potrdilo o prijavi prebivanja. Za
pridobitev navedenih dovoljenj morajo tujci izpolnjevati zakonsko določene pogoje. Če tujci
pogojev za pridobitev dovoljenja ali potrdila ne izpolnjujejo, jim dovoljenje ali potrdilo ni izdano
in v Republiko Slovenijo ne morejo vstopiti oziroma če v Republiki Sloveniji že zakonito
prebivajo (npr. na podlagi veljavnega potnega lista ali vizuma), jo morajo zapustiti v zakonsko
določenem roku oziroma po poteku dovoljenega časa prebivanja.
Naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev so kot ena izmed temeljnih dolžnosti policije
določene v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Pri tem policija sodeluje z različnimi
deležniki, predvsem inšpekcijskimi službami. Nadzor poteka na različne načine (ob rednem
delu, poostreni nadzori skupaj z inšpekcijskimi službami …). Znotraj zlorab dovoljenega
(pre)bivanja je naloga policije predvsem preprečevanje in odkrivanje prekrškov in kaznivih
dejanj (npr. kršitev pravic delavcev, nedovoljeno prebivanje, ponarejanje listin …). Pri
čezmejnem izvajanja storitev iz drugih držav članic EU ima pristojnost nadzora nad
spoštovanjem pravil v skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev Inšpektorat RS za
delo, ki izvaja inšpekcijske nadzore skladno s svojimi prioritetami. Pri tem pa poudarjamo, da
te osebe niso zaposlene v Republiki Sloveniji, ampak so zaposlene v državi članici, kjer ima
sedež t. i. kadrovska agencija.
Vlada izpostavlja, da se tujci, državljani tretjih držav, v agencijah s sedežem v Republiki
Sloveniji ne morejo zaposlovati neposredno. Delodajalec, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja
trg dela, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, lahko v okviru opravljanja
te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo s tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na
podlagi modre karte EU, s tujci, za katere je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega
dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali
delo, ter s tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop na trg dela. To pomeni, da se
dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku sklepa samo s tistimi tujci, ki jim je bilo ob
izpolnjevanju zakonskih pogojev že izdano dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
Vir: MNZ

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s “tailor-made” turizmom v
Sloveniji
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s “tailormade” turizmom v Sloveniji.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanska vprašanja v zvezi brandingom
slovenskega turizma. Poslanec izpostavlja idejo razvoja slovenskega turizma, ki je usmerjena
predvsem v turizem namenjen popotnikom, radovednežem in raziskovalcem in ne toliko
tipičnemu turistu. Zanima ga, zakaj se slogan »I feel sLOVEnia« prebojno razširja z »myway«
in »5-zvezdičnimi doživetji«, namesto s »Slovenija-tailor made«. Po poslančevem mnenju bi
namreč »Slovenija-tailor made« lahko bila boljše izhodišče za postavitev vsebinskorezervacijske platforme, ki bi vključevala vse 4 destinacijske regije in celotno lepezo slovenske
turistične ponudbe kot jo izpostavlja aktualna turistična strategija.
Vlada odgovarja, da so v zadnjih letih obiskovalci Slovenijo začutili kot zeleno, aktivno in
zdravo destinacijo, ki ponuja obilico naravnih danosti in raznolikih doživetij. A časi se
spreminjajo, z njimi pa tudi vrednote, pričakovanja in želje gostov ter njihovo pojmovanje
luksuza. Ti bolj kot za turističnimi produkti težijo za turističnimi doživetji. Bolj kot največje,
najbolj trendovsko in najbolj razkošno turisti cenijo avtentično. Namesto standardizirane
ponudbe imajo raje pristen nasmeh, navdihujoče zgodbe in edinstvene trenutke, ki ustvarjajo
spomine za celo življenje.
Strategija turizma je tako v okviru trženjske politike med ukrepi opredelila pripravo nove
komunikacijske platforme, ki bo ponudila kreativno rešitev za komunikacijo na krovni ravni
trženja slovenskega turizma za 3 do 5 let, ki jo bo izvajala Slovenska turistična organizacija.
Slovenska turistična organizacija je v skladu z ukrepanjem v tej smeri maja letos objavila
naročilo male vrednosti »Idejna zasnova komunikacijskih in kreativnih rešitev (»Velika ideja/Big
Idea«) v podporo trženja znamke »I feel Slovenia« za Slovenijo kot turistično destinacijo«. Cilj
javnega naročila je bil
pridobiti močno, svežo in sodobno krovno idejno rešitev, ki bo
učinkovito komunicirala zgodbo Slovenije, skozi navdihujoče, razlikovalne, poenotene in
Sloveniji avtentične značilnosti ob upoštevanju ključnih strateških opredelitev slovenskega
turizma – ki bodo hkrati tudi jasne in široko sprejete v slovenski strokovni javnosti. S pomočjo
nove vizije in kreativnih trženjskih rešitev in idej želimo predvsem podpreti
bolj čustveno in
izkustveno trženjsko komuniciranje in nagovarjanje zahtevnega obiskovalca, ki je naš ciljni
gost. Njegova pričakovanja v okviru novega pojmovanja luksuza postaja namreč vse bolj
neopredmeteno, izkustveno, kjer se v osrčje njegovih pričakovanj postavlja pristen in
personaliziran stik z naravo, lokalnimi prebivalci in samim seboj.
Slovenski turizem z novo krovno komunikacijsko in kreativno rešitvijo v ospredje postavlja
pristna in neposredna doživetja v destinacijah z višjo dodano vrednostjo. S to novo
komunikacijsko rešitvijo želimo navdihniti in pritegniti obiskovalce, ki na potovanjih iščejo
edinstvene zgodbe, avtentičnost in nove oblike luksuza.
Zgodba zelene, aktivne in zdrave Slovenije pod krovno trženjsko znamko »I feel Slovenia«
zato učinkovito nadgrajuje,in s svojo širino in fleksibilnostjo
predstavlja večletno
komunikacijsko platformo v podporo viziji Slovenije kot zelene butične destinacije za 5zvezdična doživetja.
Ideja v ozadju izbrane rešitve tako temelji na personalizaciji doživetij in izbire. Postavlja se v
"kožo" uporabnika in komunicira skozi njega. Ne podaja dejstev ali obljub o Sloveniji, temveč
na kreativen način podpira zasledovanje osebnih želja. Vživlja se v posameznika in za vse
glavne segmentne skupine slovenskega turizma ponudi dodano vrednost. Skozi tankočutne, a
zelo sporočilne in izkustvene nagovore in premišljeno izbrane vizuale, z jasno rdečo nitjo vabi
posameznika, da izkusi Slovenijo na njemu najljubši in najpristnejši način.
Koncept te nove rešitve ni mogoče prikazati ali pojasniti zgolj skozi slogan, saj je sloganska
rešitev hkrati sestavni del vsakega izmed nagovorov. Nova rešitev prinaša komunikacijsko in
kreativno poenotenje vseh verbalnih in vizualnih rešitev, ki jih v trženjski strategiji uporablja
STO.

Dosedanji slogan »Zelena. Aktivna. Zdrava.« tako ne bo več v uporabi kot slogan, vendar pa
temeljna ideja Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije ostaja, saj je to temeljni del
identitete Slovenije kot turistične destinacije. Komunikacija na krovni ravni v angleškem jeziku
poteka z besedno zvezo 'My way', v nemškem 'Meine art', v italijanskem 'A modo mio', v vseh
jezikih pa se ob #ifeelsLOVEnia uporablja #myway. Ne gre torej za razširjanje zgodbe I feel
Slovenia, temveč za njeno »osmišljanje«.
V podporo uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična
doživetja – ki je hkrati močno zavezujoča obljuba – je STO zato vzpostavlja nacionalno
razvojno in trženjsko platformo, ki podaja jasne kriterije, kaj 5-zvezdično doživetje je, in
smernice, kako jih razvijati. Z vključitvijo v skrbno izbrano zbirko 5-zvezdičnih doživetij bo STO
izvajalcem teh doživetij nudila razvojno in na tujih trgih trženjsko podporo, pod znamko
Slovenia Unique Experiences.
Projekt 5-zvezdičnih doživetij Slovenije je zasnovan kot neke vrste znamka kakovosti, s katero
bo STO 5-zvezdična doživetja, ki izpolnjujejo jasno opredeljene kriterije, vključevala v svoje
promocijske kanale na tujih trgih – in sicer pod imenom Slovenia Unique Experiences.
Ta edinstvena avtentična doživetja Slovenije kot produkti premium kakovosti slovenskega
turizma torej, še naprej podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in so hkrati podlaga znamki
I feel Slovenia. Ti premium turistični produkti bodo pripravljeni , upravljani in komunicirani na
način, ki bo omogočal tudi preproste rezervacije.
V okviru idejnega osnutka projekta »My way« je že bila načrtovana tudi aplikacija, ki bo na
enem mestu zbrala razpoložljiva prodajna doživetja (razporejena po regijah oziroma
produktnih interesih) – pri čemer je poudarek na prodajnih ('bookable') doživetjih in ne na
zajemu vse razpoložljive ponudbe. Projekt je opredeljen in razdelan na ravni idejne faze
(vključno s finančno konstrukcijo in časovnico).
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedano konsolidacijo
pod okriljem SDH
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
napovedano konsolidacijo nastanitvenih kapacitet slovenskega turizma v javnem lastništvu
pod okriljem SDH.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanska vprašanja glede napovedane
konsolidacije nastanitvenih kapacitet slovenskega turizma, ki so v javnem lastništvu pod
okriljem SDH. Zanima ga, kakšna bo konsolidacije in kje bo umeščena, kdo bo zadolžen za
upravljanje in razvoj ter kako bo izvajan ustrezen nadzor in transparentnost poslovanja.
Vlada meni, da je za konkurenčnost in zadovoljivo produktivnost slovenskega turizma najbolj
pomembno, da je najprej zagotovljeno ustrezno in profesionalno upravljanje nastanitvenih
obratov. Pomemben lastnik turističnih družb in s tem turističnih kapacitet je posredno tudi
slovenska država, vendar je lastništvo in upravljanje razpršeno med več državnimi lastniki
oziroma upravljavci. Država lahko neposredno z lastniškimi vzvodi vpliva na uresničevanje
ciljev nacionalne turistične strategije, to je trajnostna in hkrati konkurenčna rast slovenskega
turizma. Tak skupen cilj je z državno-lastniškimi vzvodi možno doseči le, če se v prvem
koraku državno lastništvo turističnih družb oziroma upravljanje teh družb skoncentrira na enem
mestu. Konsolidacija državne lastnine na področju turizma je zato v tem procesu zelo
pomembna in ključna, prav tako pa je to nujen korak, ki bo omogočil trajnostno, odgovorno
rast slovenskega turizma.
V drugem koraku bo potrebno znatno vlaganje v turistične
kapacitete in izboljšanje turistične ponudbe. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je
oblikovalo, Vlada RS pa dne 5. 10. 2017 sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017-2021, v kateri je pomemben del zadolžitev v zvezi z razvojem turizma naložila
SDH, pod okriljem katerega naj v skladu z navedeno strategijo pride do konsolidacije

državnega premoženja v turizmu. SDH je septembra 2018 predstavnikom gospodarskega in
finančnega ministrstva predstavil finančno analizo državnih turističnih družb. Vlada RS
dokončne odločitve, kako bodo te družbe lastniško konsolidirane in prestrukturirane, še ni
sprejela. Vprašanje kako najbolje oblikovati državni turistični holding, ki ga predvideva
turistična strategija, tudi po opravljeni finančni analizi predvidenih naložb še ni celovito rešeno
saj terja dodaten razmislek, predvsem zaradi potrebnih obsežnih finančnih virov za
prestrukturiranje teh družb.
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedano privatizacijo
namestitvenih turističnih kapacitet v javni lasti
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
napovedano privatizacijo namestitvenih kapacitet slovenskega turizma v javni lasti.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanska vprašanja glede napovedane
privatizacije namestitvenih kapacitet slovenskega turizma v javni lasti. Zanima ga, kakšen
model mešanih lastništev ima Vlada v mislih ob najavljenih privatizacijah slovenskega turizma
in ali Vlada razmišlja o kontrolnem deležu skupnega lastništva.
Vlada odgovarja, da Turistična strategija predvideva oblikovanje državnega sklada turističnih
družb in to nalogo nalaga SDH. Predvideno je , da bi v ta sklad vključili osem družb – Savo
oziroma Savo Turizem, Hotele Bernardin, Istrabenz Turizem, Hit, Adrio Turistično podjetje,
Terme Olimia, Thermano in Uniorjev Unitur. Ker so ta podjetja v lasti različnih državnih
lastnikov, in sicer DUTB, Kapitalske družbe, DSU, Uniorja, tudi zasebnih lastnikov, jih je
potrebno najprej lastniško konsolidirati, zagotoviti usmerjano upravljanje na več nivojih,
pridobiti kvaliteten dodaten kapital ter odlične upravljavske skupine z znanji in šele nato pričeti
s procesom morebitne premišljene privatizacije.
Načrt Vlade je vzpostaviti strokoven in transparenten model prestrukturiranja hotelskega
portfelja v lasti države, ki se bo izvedel predvsem z namenom maksimizacije potenciala za rast
porftelja in bo zajemal naslednje aktivnosti: oblikovanje državnega sklada za prestrukturiranje
podjetij (sklad se oblikuje pod okriljem SDH), konsolidacijo lastništva (ne glede na to, ali je
sklad neodvisen ali zajema še druge naložbe, bo treba zagotoviti profesionalizacijo upravljanja
s hotelskimi naložbami in operativnimi procesi) in strukturiranje novega portfelja.
Koncept vizije razvoja turističnih družb (konsolidacija, oblikovanje sklada…..) je trenutno še v
postopku usklajevanja, zato tudi dokončni koncept morebitne privatizacije in potencialni model
mešanega lastništva še ni določen. SDH bo načrtovane aktivnosti na področju turizma vključil
v letni načrt upravljanja kapitalskih naložb, ki bo pripravljen v skladu s 30. členom ZSDH-1 in
ga mora potrditi še Vlada RS.
Vir: MGRT
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regijsko konsolidacijo
turističnih kapacitet
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regijsko
konsolidacijo turističnih kapacitet.
Poslanec DZ dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanska vprašanja v zvezi z regijsko
konsolidacijo turističnih kapacitet glede na obstoječo strategijo razvoja turizma. V Strategiji so
definirane 4. destinacijske regije in 34 definiranih destinacij. Zanima ga, kako bo Vlada
ustrezno konsolidirala skupnostno lastnino na področju turizma in ali Vlada RS glede
konsolidacije turističnih kapacitet v lasti države in lokalnih skupnosti, razmišlja v smeri
destinacijskega konsolidiranja turističnih kapacitet , torej v štirih skupinah oziroma konzorcijih,
ki bi prevzeli odgovornosti razvoja regijskih destinacij.

Vlada ne razmišlja o konsolidaciji turističnih kapacitet v okviru nove destinacijske
organiziranosti slovenskega turizma katere osnovni namen je predvsem izboljšanje
trženjskega upravljanja in promocije slovenskega turizma.
Predvideno je, da bo v konsolidacijo turističnih družb v državni lasti vključenih osem družb –
Sava oziroma Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Adria Turistično podjetje,
Terme Olimia, Thermana, Hit d. d. in Uniorjev Unitur. Ker so ta podjetja v lasti različnih
državnih lastnikov in upravljalcev premoženja, in sicer SDH, DUTB, Kapitalske družbe, DSU,
Uniorja, vključno z zasebnimi lastniki, so zato aktivnosti zelo kompleksne in bodo zahtevale
številne resurse (znanje, dodatni kapital, kadre.), da bi lahko po konsolidaciji in celostnem
upravljanju družb izvedli premišljeno privatizacijo, ki bo še dodatno prispevala k uspešnosti
razvoja turizma v Sloveniji.
Vir: MGRT
Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih
sistemov v Republiki Sloveniji
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije g. dr.
Franca Trčka v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji.
Pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka se glasi:
Problem večine resorjev oziroma področij v tej družbi in državi je, da nimamo koherentnih
podatkov o stanju informacijskih sistemov, ker imamo po mojem mnenju namenoma
razdrobljene resorne informacijske sisteme, ki to onemogočajo. Edina verjetno svetla izjema je
Finančna uprava republike Slovenije, kjer pa se vedenje, zlasti o kršitvah delovno-pravne
zakonodaje, ne sankcionira ustrezno. Vlado sprašujem:
1. Kdaj bo izvedena analiza stanja informacijskih sistemov na resorni in medresorni
ravni?
2. Kako se bo, onkraj floskul o digitalizaciji, lotila resne informatizacije Slovenije, ki bo
omogočala načrtovanje ter izvajanje razvojnih politik na osnovi ažurnih podatkov in
analiz?
Odgovor na zastavljeni vprašanji:
Izhodišča za prenovo državne informatike so bila pripravljena že leta 2013, z izhodišči pa so
bili postavljeni prvi temelji centralizirane in sodobne ter oblačne informatike kot jo poznamo
danes. Izhodišča so se odzvala na potrebe sodobnega javnega sektorja (enostaven dostop in
uporaba informacijskih sistemov, ki so že izdelani in so na voljo ter s tem hitro doseganje
strateških ciljev in izvajanje politike), tehnološkega razvoja, ki je narekoval prehod na storitve v
oblaku in hkratno upoštevanje javnofinančnega položaja. Vlada Republike Slovenije je tako na
42. redni seji, dne 23. 1. 2014 in na 9. redni seji dne 13. 11. 2014, odločila da Ministrstvo za
javno upravo na podlagi analize stanja, najkasneje do 15. 11. 2014, predloži vladi načrt
prenove na področju informatike v državni upravi ter operativni program ukrepov z opredelitvijo
prioritet in možnostjo uvedbe sodobnih poslovnih modelov in rešitev.
V letu 2014 je bila tako izdelana celovita analiza finančnih, organizacijskih, varnostnih,
informacijsko komunikacijskih, kadrovskih virov ter organom lastnih infrastrukturnih virov in
aplikacijskih rešitev oziroma analiza stanja informacijskih sistemov na resorni in medresorski
ravni.
Na podlagi teh ugotovitev je bila izvedena reorganizacija informatike v državni upravi, in sicer z
vrsto medsebojnih ukrepov, ki so bili usmerjeni navzven k uporabnikom (boljše in dostopnejše
storitve) in navznoter v izboljšavo sistema (večja učinkovitost delovanja in izrabe virov).
Reorganizacija informatike v državni upravi se je začela izvajati z uveljavitvijo Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, ki je določil, da Ministrstvo za javno

upravo do 1. 1. 2018 prevzame v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme državne
uprave, zaposlene in finančna sredstva. V prevzem niso bili vključeni
informacijsko
komunikacijski sistemi namenjeni področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zunanjih zadev, preprečevanja in
odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljanja plačilnega prometa za
proračunske uporabnike.
Vse pripravljene, sprejete in implementirane aktivnosti znotraj reorganizacije informatike v
državni upravi že imajo pomembne neposredne in posredne učinke, saj je bil vzpostavljen nov
način upravljanja informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave, skupnega planiranja
finančnih sredstev za informacijsko tehnologijo, izvajanja javnih naročil na tem področju,
izvajanja sistema za podporo uporabnikom na prvem in deloma drugem nivoju, enotni
informacijsko varnostni sistem, spremenjena je struktura stroškov med vzdrževanjem in
investicijami, v korist slednjih, nadgrajena so orodja informacijske tehnologije in e-storitev
(vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in prenova državnega komunikacijskega
omrežja) s tem pa je tudi povečana stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov ter
hitrejši razvoj digitalnih kompetenc.
Na osnovi zgoraj predstavljenih aktivnosti in analize ter tesnega medresorskega sodelovanja
med organi državne uprave je bilo izvedenih že nekaj konkretnih projektov, ki izkazujejo
napredek na področju digitalizacije kot so na primer Enotna poslovna točka, e-VEM, Stop
birokraciji, MOPED in MSP test, eUPRAVA, Elektronsko javno naročanje, eRačuni, eZdravje,
eRecept, eNapotnica, zVEM, ePokojnina, eZaposlovanje, ePravosodje, eKmetijstvo, eDavki,
eCarina in eObčina.
Zagotovljen je enotni digitalni portal, ki v okviru Enotnega spletnega mesta gov.si državljanom,
tujcem, nevladnim organizacijam, poslovnim subjektom in javni upravi vzpostavlja enotno
državno spletno točko in razvija digitalni portal GOV.SI, v katerega bo vključenih več kot 270
trenutno obstoječih spletnih strani in portalov vseh organov državne uprave.
Vzpostavljen je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), ki je storitev namenjena vsem
državljanom in uslužbencem državne uprave, saj gre za neposredno dvosmerno komunikacijo
med uporabniki/strankami in državo preko telefona in elektronskih poti (elektronska pošta,
spletni obrazci).
Z informatizacijo in digitalizacijo pa se zagotavlja tudi transparentnost in odprtost preko
portalov kot so nacionalni portala odprtih podatkov OPSI, GIS portal, ERAR, Statist, Portal plač
v javnem sektorju in eProstor, interoperabilnost pa se zagotavlja preko Nacionalnega
Interoperabilnostnega okvira – NIO.
Vzpostavljena je bila oblačna infrastruktura (Državni računalniški oblak - DRO) za direktne
proračunske uporabnike in jim nudi shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v
obliki storitev. Z vzpostavitvijo DRO je vpeljana politika odprtih standardov, zagotovljena
povezljivost storitev, vzpostavitev enovite storitvene platforme na osnovi skupne arhitekture za
potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom, s čimer je zagotovljena
razpoložljivost storitev od kjerkoli in kadarkoli ter poskrbljeno za učinkovito informacijsko
varnost. Ministrstvo v okviru svojih rednih dejavnosti tudi izvaja poseben poglobljen vpogled v
stanje izvedenih prenosov sektorskih sistemov v DRO z namenom izdelave tekočih in dodatnih
aktivnosti za optimizacijo delovanja v prihodnje, kakor tudi možne variante izboljšanja
vzdrževanja sistema ter optimizacijo odprave napak pri uporabnikih.
Uvajajo se koncepti poslovne inteligence in obdelave masovnih podatkov, s čimer se je začel
razvoj podatkovne analitike in podatkovnega skladišča, kot platforma za boljše odločanje na
podlagi podatkov - t.i. »data driven decision making«, ki pomeni nov, enostavnejši način
delovanja in odločanja na podlagi podatkov na vseh ravneh – tako operativni, taktični kot
strateški. V letu 2016 je bil izveden prvi pilotni projekt uporabe velikih podatkov. Na podlagi
rezultatov je bil pripravljen projekt vzpostavitve poslovne analitike in podatkovnega skladišča v
državni upravi, ki bo v ciljnem stanju na voljo kot horizontalna storitev organom državne uprave
(predvsem za skupne aplikacije) na infrastrukturi DRO, ki predstavlja platformo za sistemske in
aplikativne rešitve. Tako je bil tudi oblikovan koncept sistema poslovne analitike/poslovne

inteligence ter poslovnih in uporabniških zahtev za podatkovna vira ISPAP in MFERAC IT za
zasnovo poslovne analitike in nove horizontalne storitve v državni upravi.
Iz navedenega izhaja, da se v Republiki Sloveniji izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene k
predstavljenim ciljem iz Strategije razvoja javne uprave 2018 in 2019. Ker je za zasledovanje
teh ciljev potrebno pridobivati znanja in izkušnje v okviru informatizacije oziroma digitalizacije
tudi na področjih, ki niso nujno vezana samo na javno upravo se podpira tudi druge projekte
kot npr. avtonomno mobilnost (pilotni projekt uvajanja kooperativnih sistemov za prenos
informacij v realnem času, ki temeljijo na komunikacijah vozilo–vozilo, vozilo–infrastruktura in
infrastruktura–vozilo), visokozmogljivo računalništvo (razvoj nacionalne visokozmogljive
računalniške gruče za raziskovalne inštitucije – Slovenska iniciativa za nacionalni grid SLING,
ki jo koordinira Arnes. HPC (High Performance Computing), razvijanje digitalnih (IKT znanja in
spretnosti). mobilnega omrežja pete generacije (5G) (sprejet je bil strateški načrt razvoja
širokopasovne infrastrukture do leta 2020) ter tehnologije veriženja podatkovnih blokov.
Za nekatere dobre prakse uvajanja informatizacije v družbo je Republika Slovenija prejela tudi
priznanja in pridobila certifikate. Tako je npr. Ministrstvo za javno upravo v mesecu maju 2018
uspešno prestalo zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje
Gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO in s tem pridobilo certifikat ISO/IEC
27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti. S pridobljenim certifikatom
smo postali prva država z zunanjo, neodvisno potrditvijo, da z DRO uporabnikom zagotavljamo
informacijsko varno storitev. Za zadnjo tehnološko prenovo centralnega komunikacijskega
omrežja državne uprave (HKOM), s katero je povečana zanesljivost, varnost in hitrost
delovanja omrežja, smo v letu 2018 prejeli Cisco nagrado strokovne odličnosti za visoko
inovativno platformo IKT v državni upravi (angl. Professional Excellence Award for Higly
Innovative Government ICT Platform),…
Pri uvajanju in zagotavljanju informacijskih tehnologij v prakso ostaja veliko izzivov za
optimizacijo sistema, saj mora biti naša želja, da postane Republika Slovenija nadpovprečno
razvita informacijska družba znotraj članic Evropske unije. Nenehno pa moramo imeti pred
očmi potrebe tistih, zaradi katerih se ukvarjamo z novimi tehnologijami – potrebe naših
uporabnikov, državljanov in državljank, gospodarstva in vseh drugih deležnikov v naši družbi.
Vir: MJU
Razrešitev Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za
šolstvo in šport
Vlada je z današnjim dnem razrešila Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja
Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Peti odstavek 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) določa, da 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 83. člena ZJU. Razrešitev po petem odstavku 83. člena
ZJU je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od
imenovanja uradnika na položaj.
Vir: MIZŠ
Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje
Vlada je z dnem 1. 1. 2019 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje na
Ministrstvu za okolje in prostor imenovala mag. Tanjo Bolte, ki trenutno opravlja delo
generalne direktorice Direktorata za okolje, in sicer, do imenovanja generalnega direktorja
Direktorata za okolje, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. 6. 2019.

Vir: MOP

Imenovanje direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS
Vlada je na današnji seji za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve
Republike Slovenije imenovala mag. Špelo Munih Stanič za mandatno dobo štirih let, in sicer
od 15. 12. 2018 do najdlje do 14. 12. 2022.
Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije je na
spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 12. 10. 2018 in v časopisu
Delo dne 13. 10. 2018 objavil javni razpis za direktorja Javnega gospodarskega zavoda
Protokolarne storitve Republike Slovenije. Po pregledu prijav je na svoji seji dne 30. 11. 2018
sprejel sklep št. UO-40/18 z dne 30. 11. 2018, da Vladi Republike Slovenije kot kandidatko za
direktorico javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije predlaga
mag. Špelo Munih Stanič, ki je po mnenju Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda
Protokolarne storitve Republike Slovenije najustreznejša kandidatka za direktorico zavoda.
V skladu z navedenim je Vlada Republike Slovenije mag. Špelo Munih Stanič, dosedanjo
direktorico JGZ Brdo, ponovno imenovala za direktorico zavoda za mandatno dobo štirih let, in
sicer od 15. 12. 2018 do najdlje do 14. 12. 2022.
Vir: GSV

Spremembe v sestavi Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen
tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreč
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v Medresorski delovni skupini za spremljanje
izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za
nesreče, ki je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 12. oktobra 2017,
razrešijo:
 Lidija Stebrnak, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 mag. Marjan Podgoršek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član,
 Andrej Špenga, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 Tihomir Simončič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 Damjana Pečnik, Ministrstvo za kulturo, članica,
in namesto njih imenujejo:
 Simon Zajc, Ministrstvo za okolje in prostor, član,
 dr. Jože Podgoršek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član,
 mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 Aleš Krevsel, Ministrstvo za javno upravo, član,
 Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 Jan Škoberne, Ministrstvo za kulturo, član.
Ustanovitev Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče,
razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče določa Uredba o izvajanju Sklepa
o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Zamenjava šestih od petnajstih članov
medresorske delovne skupine je bila predlagana in sprejeta zaradi kadrovskih sprememb v
ministrstvih.
Vir: MO

Ustanovitev in imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo in izvedbo načrta
aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022
Vlada je je sprejela Sklep o ustanovitvi in imenovanju medresorske delovne skupine za
pripravo in izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022.
Na pobudo Republike Slovenije je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov
(OZN) 20. decembra 2017 v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj
razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan bo svetovna javnost vsako leto opozorjena na
pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, na njihov pomen za celotno človeštvo
ter pozvana h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje.
Ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel je MKGP, v tehničnem sodelovanju z Organizacijo
Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO), 19. maja 2018, na Brdu pri Kranju
organiziralo mednarodno ministrsko konferenco o vlogi čebel in drugih opraševalcev za
trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost. Konference so se udeležili ministri in drugi visoki
gostje iz 18 držav iz vseh celin sveta in mednarodnih organizacij.
Posebej pomembne so tudi aktivnosti informiranja in ozaveščanja širše javnosti o pomenu in
ogroženosti čebel in drugih opraševalcev. Slovenija mora biti, kot pobudnica tega dne, aktivna
promotorka svetovnega dne čebel in njegovih ciljev tudi v prihodnje. Zato Vlada RS sprejme
večletni načrt aktivnosti za doseganje ciljev, ki izhajajo iz resolucije o razglasitvi svetovnega
dne čebel.
Ob tem je potrebno opredeliti nosilce posameznih aktivnosti in zagotoviti ustrezna finančna
sredstva, ki bodo omogočala, da bo Slovenija lahko izpolnjevala zaveze, ki izhajajo iz
razglašenega svetovnega dne čebel in hkrati tudi izkoristila priložnosti, ki izhajajo iz doslej
pridobljene prepoznavnosti na tem področju na mednarodni ravni.
Delovna skupina za pripravo in izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do
leta 2022 je sestavljena iz predstavnikov ministrstev, njene naloge pa so med drugim priprava
načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, z 0opredelitvijo nosilcev
posameznih aktivnosti in okvirnih finančnih sredstev.
Vir: MKGP
Imenovanje in razrešitev člana nadzornega sveta Eko sklada
Vlada je z dnem 13. 12. 2018, imenovala Erika Potočarja za člana nadzornega sveta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer kot predstavnika Ministrstva za
infrastrukturo (MZI). Erik Potočar je imenovan za preostanek mandata razrešenega člana, in
sicer do 21. 6. 2021. Vlada RS je namreč z mesta nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, z dnem 12. 12. 2018 razrešila Jožeta Dimnika, ki je podal odstopno
izjavo.
Vir: MOP
Vlada imenovala novega vodjo strokovne skupine za implementacijo sodbe ESČP v
zadevi Ališić
Vlada je v strokovni medresorski delovni skupini za implementacijo sodbe Evropskega sodišča
za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi razrešila vodjo skupine in člana Gorazda Renčlja
ter za vodjo skupine imenovala dosedanjega namestnika vodje skupine Andreja Kavčiča.
Vlada je za izvedbo implementacije sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v
zadevi Ališić in drugi leta 2014 imenovala strokovno medresorsko delovno skupino, v katero so
bili imenovani predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za
zunanje zadeve, Službe vlade za zakonodajo, Visoka predstavnica RS za nasledstvo,

direktorica Sklada RS za nasledstvo ter predstavniki Banke Slovenije, Državnega odvetništva,
Ljubljanske banke in Nove Ljubljanske banke.
S sprejemom končne resolucije Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope 15. marca 2018
se je sicer zaključil nadzor Sveta Evrope nad izvrševanjem sodbe ESČP v zadevi Ališić in
drugi v delu, ki se nanaša na obveznosti Slovenije, da sprejme individualne in splošne ukrepe
za zagotovitev izplačil nepoplačanim imetnikom starih deviznih vlog v podružnicah Ljubljanske
banke v Zagrebu in Sarajevu. V svoji odločitvi je odbor ugotovil, da je Slovenija sprejela vse
potrebne ukrepe za popolno izvršitev sodbe ESČP v zadevi Ališić in drugi. Vendar pa je zaradi
še vedno odprtih postopkov verifikacije za izplačilo starih deviznih vlog na podlagi Zakona o
načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice še vedno smiselno, da se
strokovna medresorska delovna skupina ohrani.
Zaradi razrešitve Gorazda Renčlja s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za finance je
vlada kot vodjo skupine in člana razrešila Gorazda Renčlja, namesto njega pa kot vodjo
skupine imenovala Andreja Kavčiča, dosedanjega člana in namestnika vodje skupine. Vlada je
kot namestnico vodje skupine imenovala dosedanjo članico, vodjo Pravne službe na
Ministrstvu za finance, Damjano Mlakar.
Vir: MF
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Hoče - Slivnica
Vlada brezplačno prenaša na Občino Hoče – Slivnica 2 nepremičnini, k. o. 695 – Bohova, ter 1
nepremičnino, k. o. 679 – Razvanje, v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.
d. In v lasti Republike Slovenije.
Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi
izvedbe načrtovanega projekta »Ureditev krožišča v naselju Bohova«.
Občina bo skladno z načrtovanim projektom očistila cca 900 m/2 območja, izvedla zasaditev
cvetja in trave znotraj krožišča ter preplastila poškodovane asfaltne površine.
Vir: MGRT

Vlada je imenovala člane stalne medresorske delovne skupine za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.
Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju članov stalne medresorske delovne skupine
za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.
Vlada je s sklepom 3. oktobra 2013 sprejela Enotno zbirko ukrepov za boljše zakonodajno in
poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti (Enotna zbirka). Namen Enotne zbirke je doseganje
večjih sinergijskih učinkov ukrepov, ki so tudi podlaga za oblikovanje usmeritev in programov
vlade, zmanjšanje poročanja različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanje enotne
koordinacije s posledično večjim vplivom na realizacijo.
Ob sprejemu Enotne zbirke je vlada ustanovila tudi stalno medresorsko delovno skupino za
zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.
Medresorska delovna skupina je bila nazadnje prenovljena v mesecu januarju 2017. Zaradi
državno zborskih volitev v letu 2018 in posledično izvedbe zamenjav članov medresorske
delovne skupine na posameznih resorjih, se v medresorski skupini razrešijo nekateri prejšnji
člani in imenujejo novi člani delovne skupine.
Vir: MJU

