Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 26 30
E: info.ukom@gov.si
www.ukom.gov.si, www.vlada.si

SPOROČILO ZA JAVNOST
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14. redna seja Vlade RS
Vlada določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu.
Besedilo bo poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.
Vlada se je ob podpisu Stavkovnega sporazuma 5. januarja 2018 v III. točki zavezala, da bo
Ministrstvo za obrambo v začetku januarja 2018 vložilo v postopek predlog dopolnitve Zakona
o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih
gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici.
Predlog zakona je v postopek v Državnem zboru marca 2018 sicer vložila že vlada v prejšnjem
mandatu, vendar do njegove obravnave do konca mandata Državnega zbora v prejšnjem
sklicu ni prišlo, zato vlada predlog zakona ponovno vlaga v Državni zbor. Pri tem bodo poklicni
gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 naprej.
S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi
uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.
Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest
opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad
pet let dodatek za stalnost. Hkrati določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo
v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz
katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je
premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.
S predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za
stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne
sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij.
Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani
javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14
zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne
posledice ocenjene na 144.490 evrov na letni ravni.
Vir: MO
Mnenje o pobudi družbe Mercator, d.d. in drugih za oceno ustavnosti nekaterih členov
Zakona o kmetijstvu
Vlada je sprejela Mnenje o pobudi družbe Mercator in drugih za oceno ustavnosti 61.f člena,
prvega in drugega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o
kmetijstvu (ZKme-1) ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E).

Vlada se z navedbami in očitki družbe Mercator, Engrotuš, Petrol, OMV Slovenija, Magistrat
international, Proloco medico in Lojze Čop o neskladnosti 61.f člena (nedovoljena ravnanja),
prvega in drugega odstavka 61.g člena (pisnost pogodb), prvega odstavka 61.h člena (dolžno
nadzorstvo) in 177.a člena (globe za nedovoljena ravnanja) Zakona o kmetijstvu ter četrtega
odstavka 14. člena (prehodne določbe v verigi preskrbe s hrano) Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijstvu z 2., 3., 14., 28., 74. in 87. členom ustave ne strinja.
Po mnenju vlade so očitki neutemeljeni, saj so določbe zakona skladne z ustavo. Pobudniki
niso natančno konkretizirali škodljivih posledic, ki naj bi nastale zaradi začetka izvrševanja
zakona in s tem tudi niso izkazali pravnega interesa, ki mora biti neposreden in konkreten.
Zato vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da zadevno pobudo zavrže.
Novela ZKme-1E ni prinesla »velikih« ali bistvenih sprememb, saj ne opredeljuje novih tipov
nedovoljenih ravnanj ali jih širi. Gre zgolj za natančnejšo opredelitev, takrat veljavnih določb in
nedvoumno opredelitev nedovoljenih ravnanj. Obenem pa gre za lažje izvajanje nadzora nad
nedovoljenimi ravnanji.
Prav tako želi vlada izpostaviti, da ne gre za novo in nepričakovano zakonsko ureditev tega
področja, saj je le to pravno urejeno že od leta 2014 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14). Že od leta 2011 pa je veljala »mehka
regulativa«, t.j. Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, s katerim so
se deležniki na področju prehranske verige zavezali k bolj pravičnemu medsebojnemu
ravnanju.
Ustavno sodišče bo navedeno pobudo obravnavalo prednostno. Glede na navedene razloge in
v skladu z dejstvom, da je Ustavno sodišče zavrnilo predlog pobudnikov, da se do dokončne
odločitve zadrži izvajanje že navedenih členov Zakona o kmetijstvu.
Na ravni EU je bil sprejet političen dogovor med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom
glede vsebine Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano. Ta
direktiva bo predvidoma sprejeta še v mandatu sedanjega Evropskega parlamenta. Slovenski
Zakon o kmetijstvu je v navadnih določbah skladen s predlogom EU direktive. Države članice
pa lahko uvedejo tudi strožjo zakonodajo na tem področju. Države članice bodo imele po
sprejetju direktive 24 mesecev, da jo prenesejo v svoj pravni red, ter 30 mesecev, da jo
začnejo izvajati.
Vir: MKGP
Vlada potrdila predlog zakona o izvajanju uredbe o določitvi splošnega okvira za
listinjenje
Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o izvajanju Uredbe EU o določitvi splošnega
okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in
standardizirano listinjenje. Cilj uredbe je spodbuditi visokokakovostno listinjenje ter s tem
prispevati k varnejšemu in preglednejšemu finančnemu sistemu.
S predlaganim zakonom se v nacionalni pravni red vnašajo določbe za izvajanje Uredbe
2017/2402/EU. Njen cilj je spodbujanje poslov visokokakovostnega listinjenja, ki so pomemben
del dobro delujočih finančnih trgov, z ukrepi za boljše razlikovanje enostavnih in preglednih
produktov od zapletenih in tveganih instrumentov ter za uporabo bonitetnega okvira, ki bolj
upošteva tveganja in tako ustvariti varnejši in preglednejši finančni sistem.
Predlog zakona zato zasleduje cilj prilagoditve nacionalne zakonodaje omenjeni uredbi
2017/2402/EU, in sicer tako, da se določijo pristojni organi in se jim zagotovijo potrebna
nadzorna, preiskovalna in pooblastila za izrekanje sankcij.
Odločili smo se za predlog zakona, in ne predlog uredbe o izvajanju uredbe zaradi
sistemskega odstopa, ker predlog zakona določa višine glob, ki odstopajo od sistemskih
okvirov, ki jih za predpisovanje glob v Sloveniji določa Zakon o prekrških.

Listinjenje vključuje transakcije, ki omogočajo kreditodajalcu ali upniku, ki je običajno kreditna
ustanova ali podjetje, da refinancira sklop posojil, izpostavljenosti ali denarnih terjatev, kot so
stanovanjski krediti, krediti za nakup avtomobilov ali zakup avtomobilov, potrošniški krediti,
kreditne kartice ali denarne terjatve iz trgovanja, tako da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s
katerimi se trguje. Kreditodajalec v svojem portfelju združi kredite v skupine ter jih preoblikuje
in razvrsti glede na različne skupine tveganja za različne investitorje, s čimer investitorjem
omogoči dostop do naložb v kredite in druge izpostavljenosti, do katerih običajno ne bi imeli
neposrednega dostopa. Donos za investitorje ustvarjajo denarni tokovi iz naslova osnovnih
posojil.
Vir: MF
Soglasje vlade k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019
Vlada je danes Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k Letnemu načrtu
upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019. Kot skupščina je sprejela tudi Merila za merjenje
uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države. Načrtovana donosnost
portfelja, ki ga upravlja SDH, je za leto 2019 določena v višini 6,2 %.
Uprava SDH na podlagi sprejete strategije upravljanja kapitalskih naložb države sprejme letni
načrt upravljanja naložb, h kateremu nadzorni svet SDH poda soglasje do konca novembra za
naslednje koledarsko leto. SDH je te zakonske obveznosti izpolnil in predlog posredoval
Ministrstvu za finance, k letnemu načrtu pa je soglasje danes dala še vlada. V letnem načrtu
so opredeljeni podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za
doseganje teh ciljev ter pričakovani denarni tokovi iz upravljanja.
Jedro letnega načrta predstavlja načrt upravljanja po posameznih panogah in konkretnih
naložbah, ki za njih določa tudi pričakovane cilje. Slednji so določeni skladno s strategijo in
merili za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države. Merila so notranji akt SDH, ki
ga sprejme uprava in potrdi nadzorni svet, sprejeta pa so, ko jih sprejme vlada kot skupščina
SDH. Merila upoštevajo strateške cilje, ki jih določa strategija, ter določajo ekonomske in
finančne cilje. Za vrednotenje uspešnosti pomembnih naložb in portfeljskih naložb so merila
finančna in ekonomska ter taka, ki vrednotijo družbeno odgovornost ravnanja družb. Na
podlagi sprejetih meril ter letnega načrta lahko SDH spremlja poslovanje družb s kapitalsko
naložbo države: pregleduje uspešnost doseganja ciljev ter preverja poslovanje in poročanje o
njem. Sistem nadzora SDH spremlja izpolnjevanje glavnih ciljev posamezne družbe že med
letom. Nadzor je prilagojen statusni obliki, velikosti, kompleksnosti, lastniški sestavi in javnosti
družbe. Pri bistvenih odmikih od pričakovanj se SDH odzove ter zahteva od družbe pojasnila v
okviru zakonodaje.
SDH za prihodnja leta ocenjuje, da bodo izvedeni in načrtovani prodajni postopki negativno
vplivali na izračun donosnosti celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun.
Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za leto 2019 določena v višini 6,2 %. To
je sicer nižje od ciljne donosnosti, določene v strategiji, vendar je pri tem potrebno poudariti, da
portfelj RS sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških
ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne zgolj gospodarskih
ciljev. Uresničevanje strateških ciljev in gospodarskih ciljev pa se pogosto izključuje in zavira
doseganje še višje donosnosti portfelja kapitalskih naložb države.
Poleg ciljne dobičkonosnosti lastniškega kapitala si je SDH zastavil tudi jasne cilje, vezane na
načrtovane denarne tokove iz upravljanja naložb države. Pri tem SDH podpira tudi razvoj in
učinkovitost poslovanja podjetij iz portfelja in s svojimi odločitvami na skupščinah družb
zasleduje odgovoren pristop glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendami
in razvojnimi potrebami družb. SDH za leto 2019 pričakuje, da bi RS prejela 183,7 milijona
evrov, SDH pa 39,3 milijona evrov, skupaj torej 223 milijonov evrov dividend. To je sicer manj
kot v preteklem letu (467,7 milijona evrov), vendar je treba poudariti, da je presežek
načrtovanih prilivov iz naslova dividend v preteklem letu posledica »dodatnih« dividend
Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke.

Vir: MF
Vlada določila besedilo Predloga Zakona o poslovni skrivnosti
Pri pripravi predloga Zakona o poslovni skrivnosti so pripravljavci z Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo želeli uskladiti slovenski pravni red z evropsko direktivo, ki se nanaša na
varstvo nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij in pa celostno
urediti področje poslovne skrivnosti v enem predpisu.
Predlog zakona celovito ureja področje poslovne skrivnosti. Je materialno-procesni predpis,
saj definira pojem poslovne skrivnosti ter hkrati določa postopke in ukrepe v primeru
protizakonitega razkrivanja poslovne skrivnosti, ureja sodno varstvo, vsebuje pa tudi vsebuje
določbe za ohranitev zaupnosti poslovne skrivnosti v sodnih postopkih.
Vir: MGRT
Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom deklaracije o zaščiti investicij v
Evropski uniji
Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Deklaracije o izvršitvi sodbe
Sodišča Evropske unije v zadevi Achmea in o zaščiti investicij v Evropski uniji.
Podpis Deklaracije je del implementacije sodbe Sodišča Evropske unije, v zadevi Achmea, ki
je s sodbo z dne 6. marca 2018, odločilo, da je arbitražna klavzula v bilateralnem sporazumu o
spodbujanju in zaščiti investicij sklenjenim med Republiko Slovaško in Kraljevino Nizozemsko
v nasprotju s pravom Evropske Unije. V sporazumu je kot način reševanja sporov določena le
mednarodna arbitraža.
Ker je deklaracija mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba ampak je nepogodbeni akt, se je
Vlada RS z njim le seznanila. Deklaracija pa vseeno predstavljala tudi pomembno podlago za
sklenitev Pogodbe, ki jo bodo med seboj sklenile države članice in na podlagi katere naj bi
intra-EU BITs dokončno prenehali veljati. Pogajanja za sklenitev te Pogodbe so že v teku.
Podpisnik deklaracije bo veleposlanik Janez Lenarčič, Stalni predstavnik Republike Slovenije
pri Evropski uniji.
Vir: MGRT
Sprejet akcijski načrt v okviru strategije internacionalizacije visokega šolstva
Vlada je sprejela dvoletni akcijski načrt za obdobje do leta 2020 v okviru Strategije
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Strategija je usmerjena na pet
ključnih področij, in sicer: mobilnost, kakovost, spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
usmerjenost v prednostne regije in promocija, podpora ter spremljanje strategije.
Prioriteta ostaja mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v
mednarodno okolje. Prav tako je prioriteta kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno
in razvojno sodelovanje.
Cilji akcijskega načrta za obdobje 2018-2020 sledijo strukturi ključnih področij ter ohranjajo
vseh 25 ciljev in 49 ukrepov Strategije.
Vir: MIZŠ

Vlada izdala Uredbo o postopku priprave odziva Vlade RS na poziv Odbora za otrokove
pravice
Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev je potrdila
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na svoji 66. seji z Resolucijo 66/138 19.
decembra 2011.
Republika Slovenija je Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka
sporočanja kršitev podpisala 28. februarja 2012. Konvencija o otrokovih pravicah je zadnja od
osrednjih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, sprejetih v okviru Organizacije
združenih narodov, h kateri je bil sprejet protokol, ki posameznikom zagotavlja pritožbeni
postopek na mednarodni ravni. Otrokom omogoča sporočanje kršitev glede izvajanja pravic, ki
jim jih zagotavljajo Konvencija o otrokovih pravicah in njena dva vsebinska izbirna protokola.
Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka
sporočanja nalaga vladi, da v treh mesecih od dneva deponiranja listine o ratifikaciji sprejme
uredbo za izvajanje protokola.
Uredba določa postopek priprave odgovorov, pojasnil, izjav, stališč, informacij, opažanj, mnenj,
obvestil, podajo soglasij in sprejem začasnih ukrepov Vlade RS, v zvezi s pozivom Odbora za
otrokove pravice podanem na podlagi Izbirnega protokola h konvenciji o otrokovih pravicah
glede postopka sporočanja kršitev ter predložitve sporočil o kršitvah drugih držav.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela mnenje o Zahtevi Višjega delovnega in socialnega sodišča za oceno
ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Višje delovno in socialno sodišče je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za
oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), in
sicer zato, ker za uživalce pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljenih po
predhodno veljavnih predpisih, ni urejal prevedbe pravic, niti ni zagotavljal izplačevanja
denarne dajatve v nezmanjšanem obsegu v primeru poslabšanja že ugotovljene invalidnosti ali
nastanka nove invalidnosti, ko je na podlagi priznane pravice po ZPIZ-1 prišlo do odmere
bistveno nižje denarne dajatve od uveljavljene po prejšnjih predpisih. Predlaga tudi, da
Ustavno sodišče določi način izvršitve svoje odločitve.
Vlada v mnenju izpostavlja nekatere pomisleke v zvezi s predloženo zahtevo ter razloge,
zaradi katerih meni, da zakonska ureditev ne krši 14., 33. in 50. člena Ustave.
Kljub vsemu pa vlada glede na predhodno že sprejeto sodbo Evropskega sodišča za
človekove pravice v podobni zadevi, zahtevi v mnenju izrecno ne nasprotuje ter neodvisno od
zahteve opozarja na neenakost delovnih invalidov v različnih časovnih obdobjih, saj so bili le-ti
skladno z zakonodajo iz leta 1992 v neprimerljivo ugodnejšem položaju kot pa delovni invalidi,
ki jim je bilo priznano nadomestilo iz invalidskega zavarovanja skladno z zakonodajo, ki se je
začela uporabljati v letu 2003 in pa v letu 2013.
Hkrati mnenje vlade izpostavlja tudi, da se je Slovenija v akcijskem načrtu za izvedbo sodbe
ESČP v zadevi Krajnc proti Sloveniji zavezala k spremembi ureditve, k čimer bo pristopila ob
prvi naslednji spremembi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Vir: MDDSZ

Vlada se je seznanila s postopki v zvezi z Evropsko prestolnico kulture v Republiki
Sloveniji leta 2025
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o postopkih v zvezi z Evropsko
prestolnico kulture v Republiki Sloveniji leta 2025 in Ministrstvo za kulturo pooblastila za

izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025. Ministrstvo bo na
podlagi prejetih sklepov vlade nadaljevalo aktivnosti v zvezi z Evropsko prestolnico kulture
2025.
Evropa je od nekdaj središče umetniškega razvoja, izjemnega bogastva in velike raznolikosti,
pri čemer imajo evropska mesta ključno vlogo pri nastajanju in širjenju kulture.
Aktivnost Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je namenjena poudarjanju
tega bogastva in raznolikosti ter skupnih kulturnih vidikov v Evropi, da bi pripomogla k zbližanju
narodov Evrope in izboljšanju medsebojnega razumevanja.
Glede na navedeno so splošni cilji aktivnosti Evropska prestolnica kulture: varovati in
spodbujati raznolikost kultur v Evropi ter poudariti skupne značilnosti in povečati občutek
državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru, na eni strani in spodbujati prispevek
kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi
nalogami na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za Evropsko
prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove
kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in
sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav
z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.
V skladu z razporedom iz priloge k Sklepu št. 445/2014/EU, kakor je bil spremenjen s Sklepom
(EU) št. 2017/1545, se naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 dodeli enemu mestu v
Republiki Sloveniji in enemu mestu v Zvezni republiki Nemčiji.
Vir: MK

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog in jo objavi v Uradnem listu RS.
S predlogom sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog se v slovensko
zakonodajo prenašajo določbe Direktive (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve
novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa
Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12), ki določa regulacijo 19 novih
psihoaktivnih snovi. Štirinajst od teh snovi je v Republiki Sloveniji že reguliranih, ostale se
razvrščajo na seznam s predlogom uredbe.
Prav tako se s predlogom uredbe na seznam razvršča 6 novih psihoaktivnih snovi, ki jih je
določila Komisija Organizacije združenih narodov za droge s sklepom o regulaciji.
Na seznam se uvršča tudi 80 fentanilov, pri katerih Mednarodni odbor za nadzor nad
narkotičnimi drogami ni prepoznal nobene znane legitimne uporabe.
Na podlagi ocene tveganja za rastlino kratom, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje, se zaradi zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša zloraba te rastline, na seznam
prepovedanih drog razvršča rastlina kratom in dve aktivni snovi, ki sta v rastlini.
S predlogom sprememb in dopolnitev se v skupino I seznama prepovedanih drog razvršča
skupaj 89 novih psihoaktivnih snovi.
Vir: MZ

Vlada se je seznanila s predlogom glede uresničevanja Dogovora o višini povprečnine
za leto 2019
Vlada se je na današnji seji seznanila s predlogom Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije glede predloga za uresničevanje Dogovora o
višini povprečnine za leto 2019.
Vlada odgovor posreduje Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije in Združenju
mestnih občin Slovenije.
Vlada poziva ministrstva in druge državne organe, da pri pripravi predpisov, ki zadevajo
občinske pristojnosti ali obveznosti, načrtujejo skladno s smernicami za sodelovanje s
strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki jih priporoča Resolucija o normativni
dejavnosti in izvedejo ustrezno sodelovanje reprezentativnih združenj občin.
Vlada je na 8. redni seji 15. novembra 2018 obravnavala predlog dogovora o višini
povprečnine za leto 2019 in sprejela sklep, s katerim se je seznanila s podpisanim Pismom o
nameri – višina povprečnine za leto 2019 in sklenila z reprezentativnimi združenji občin
Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 z vsebino, ki je določena v Pismu o nameri – višina
povprečnine za leto 2019. Za podpis navedenega dogovora z reprezentativnimi združenji občin
je Vlada pooblastila ministra za finance.
Pismo o nameri predvideva, da bo Vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila
posebno delovno telo, ki naj bi v šest mesecih proučilo možne spremembe zakonodaje, s
ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Predvideva
tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti,
namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju
občin. Po šestih mesecih naj bi predstavniki Vlade in občinskih združenj preverili učinke
dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi
omenjene delovne skupine ter se dogovorili za nadaljnje ukrepe.
Vlada ocenjuje in tudi pritrjuje občinskim združenjem, da morajo ministrstva in drugi državni
organi združenja občin vključiti v pripravo predpisa v fazi načrtovanja nove vsebine, ki naj bi jo
predpis urejal. Procesu priprave predpisov in sodelovanju občin bo zato Vlada RS posvetila
večjo pozornost in skrbno tehtala in oblikovala rešitve predpisov, ki se dotikajo lokalne
samouprave. V podporo temu procesu bo Vlada od ministrstev dosledno zahtevala
spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti iz leta 2009, katere cilj je, da s pripravo in
sprejemom predpisov ob sodelovanju strokovne in druge zainteresirane javnosti krepi pravno
državo, zagotavlja pravno varnost, zagotavlja jasnost, preglednost in kakovost ter določnost
predpisov. Hkrati uveljavlja izvajanje presoje posledic predpisov in krepitev državljanske
participacije.
Vir: MJU
Vlada na današnji seji sprejela mnenje o predlogu Sindikata občinskih redarjev glede
kolektivne pogodbe za občinske redarje
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Sindikata občinskih redarjev Slovenije za sklenitev
Kolektivne pogodbe za občinske redarje in ga pošlje Sindikatu občinskih redarjev Slovenije.
Sindikat občinskih redarjev Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovil Predlog za
sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje.
Po mnenju Sindikata občinskih redarjev Slovenije so občinski redarji z uvedbo plačnega
sistema v javnem sektorju v primerjavi z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami pridobili
najmanj, poklic občinskega redarja pa se je brez socialnega dialoga uvrstil v plačno lestvico
nižje kot ostale pooblaščene uradne osebe. Občinski redarji so po njihovem mnenju prikrajšani
tudi za dodatek za stalnost, ki pripada vsem pooblaščenim uradnim osebam na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sindikat občinskih redarjev Slovenije meni, da se s

Predlogom Kolektivne pogodbe za občinske redarje status občinskega redarja rešuje
sistemsko in celovito.
Sindikat občinskih redarjev Slovenije Vladi Republike Slovenije predlaga sklenitev Kolektivne
pogodbe za občinske redarje na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah.
Občinski redarji so v skladu s 1. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZUJF) javni uslužbenci,
zaposleni v upravi lokalne skupnosti. Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno
razmerje v javnem sektorju, javni sektor po tem zakonu pa sestavljajo:
- državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi in
- druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti.
Pravice in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja se v skladu s 16. členom
Zakona o javnih uslužbencih urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij, s kolektivnimi
pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
Poleg Zakona o javnih uslužbencih, ki celovito ureja sistem javnih uslužbencev ter posebnosti
delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pravice
in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja urejata tudi Zakon o delovnih
razmerjih, in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, pogoje
za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva pa natančneje določa
Zakon o občinskem redarstvu. V okviru enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev so
plače občinskih redarjev urejene v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZUJF,
ZFU, ZUPPJS15, ZDOdv) in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del.
V drugem odstavku 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je posebej določeno,
da se delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G, H, J in K ter v plačnih
podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6 uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo
dejavnosti,v skladu s prehodno določbo 46. člena tega zakona pa se s kolektivnimi pogodbami
poklicev lahko uvrščajo v plačne razrede delovna mesta in nazivi za področje visokega šolstva,
znanosti in tistih poklicev, za katere je bila ob sprejemu tega zakona že sklenjena poklicna
kolektivna pogodba.
V okviru pogajanj za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, ki so potekala
skladno z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
sklenjenim 21.12.2016, je bila posebna pozornost namenjena pooblaščenim uradnim osebam,
kamor sodijo tudi občinski redarji, pri katerih se je upoštevala primerljivost z ostalimi
pooblaščenimi uradnimi osebami. Z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov
so se občinskim redarjem povišale osnovne plače za dva plačna razreda, kar velja za veliko
večino pooblaščenih uradnih oseb. V nabor delovnih mest, na katera se lahko razporejajo
zaposleni, ki opravljajo delo občinskega redarja, so se vključila štiri nova delovna mesta in
sicer delovno mesto občinskega redarja višjega svetovalca, delovno mesto občinskega redarja
svetovalca, delovno mesto občinskega redarja vodje skupine in delovno mesto višjega
občinskega redarja. Navedena nova delovna mesta so posledica ugotovitev v pogajalskem
procesu, da je za izvajanje nalog in novih zakonskih pooblastil občinskega redarstva treba
oblikovati delovna mesta višje stopnje zahtevnosti, ker se pri izvajanju nalog občinskega
redarstva izvajajo tudi prekrškovni postopki, prav tako pa je v večjih občinah treba zagotoviti
ustrezno vodenje in organizacijo dela.
Ob upoštevanju navedenega Vlada Republike Slovenije zavrača predlog za sklenitev
Kolektivne pogodbe za občinske redarje. V skladu s sistemsko ureditvijo pravic in obveznosti
javnih uslužbencev iz delovnega razmerja ter enotnim plačnim sistemom javnih uslužbencev
so pravice in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja urejene v veljavnih predpisih
in kolektivnih pogodbah dejavnosti.
Vir: MJU

Vlada je sprejela odgovor Varuhu človekovih pravic glede zaklepanja vrat v občini
Kostel
Vlada je sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic glede zaklepanja vrat v začasnih
tehničnih ovirah v nočnem času v občini Kostel.
Zaradi pričakovanega in pozneje dejanskega porasta nedovoljenih prehodov državne meje ob
državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško so bile na podlagi sklepov Vlade
postavljene začasne tehnične ovire tudi na območju državne meje, ki jo varuje Policijska
postaja Kočevje. Policija je med postavljanjem sodelovala z lokalnimi skupnostmi, kot so
občine, interesne skupnosti (lovske in ribiške družine, turistična društva) in posamezniki, ki so
izkazali upravičen interes (lastniki zemljišč neposredno ob državni meji). Nameščena so bila
številna vrata, ki omogočajo dostop do Kolpe, s čimer je policija želela zagotoviti, da so
začasne tehnične ovire za prebivalce ob reki čim manj moteče.
Zaradi izrazitega porasta nedovoljenih migracij so bili potrebni dodatni ukrepi, med katerimi je
tudi zaklepanje vrat v začasnih tehničnih ovirah. S tem so bili predstavniki lokalnih skupnosti
seznanjeni. Policija jih je prav tako obvestila, da se vrata lahko v upravičenih primerih
odklenejo, vendar morajo o tem pravočasno obvestiti Policijsko postajo Kočevje. Policijska
postaja Kočevje pri tem v letu 2018 ni zaznala negativnih dogodkov ali pritožb občanov glede
onemogočenega dostopa do reke Kolpe.
Prehodna mesta, določena na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (ki jih lahko prehajajo samo imetniki obmejnih
prepustnic za ta prehodna mesta), se trenutno zaklepajo samo v nočnem času. Izjema je
leseni most v Osilnici, ki je ves čas zaprt, saj trenutno ni upravičencev, ki bi bili skladno s
sporazumom upravičeni do prehoda državne meje na tem prehodnem mestu. Sicer so prehodi
čez državno mejo in promet ob njej v nočnem času zelo redki. Od odprtja vzporedne cestne
povezave na hrvaški strani (relacija Petrina–Zamost) novembra 2018 pa prehodov skoraj ni.
Druga vrata se odpirajo upravičenim interesnim skupinam na podlagi medsebojnega dogovora
ob upoštevanju trenutnih varnostnih razmer na tem delu državne meje.
Vir: MNZ
Vlada je zaradi bistvenega povečanja prošenj za mednarodno zaščito aktivirala tretjo
fazo kontingentnega načrta
Vlada se je seznanila z informacijo o bistvenem povečanju števila prošenj za mednarodno
zaščito in aktivirala tretjo fazo Kontingentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev
nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja
postopkov mednarodne zaščite v delu, ki se nanaša na izvajanje postopkov mednarodne
zaščite.
V skladu s sprejetim kontingentnim načrtom je Ministrstvo za notranje zadeve preseglo kvoto
prošenj, ki jih lahko kakovostno in nemoteno obravnava z rednimi kadrovskimi, finančnimi,
materialnimi in logističnimi zmogljivostmi. Glede na statistične podatke so že od aprila 2018
izpolnjeni pogoji za aktiviranje tretje faze povečanja, zato kadrovske zmogljivosti in prostorske
kapacitete ne zadoščajo za nemoteno izvajanje dela na področju postopkov mednarodne
zaščite. Število prošenj za mednarodno zaščito je od aprila do septembra 2018 dalje višje od
250 na mesec.
Kontingentni načrt tako predvideva pri aktiviranju prve, druge in tretje faze dodatnih 32
zaposlitev za določen čas, zagotovitev dodatnih poslovnih prostorov, opremo za delo in štiri
vozila. Navedeno se nanaša izključno na izvajanje postopkov mednarodne zaščite in ne
posega na izvajanje kontingentnega načrta v delu, ki se nanaša na zagotavljanje oskrbe in
nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito.
Vir: MNZ

Vlada je potrdila Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019–2020
Vlada je potrdila Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019–2020.
Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je pripravila deveti Akcijski načrt za
boj proti trgovini z ljudmi, ki opredeljuje in konkretizira aktivnosti na celotnem področju boja
proti trgovini z ljudmi v Republiki Sloveniji v naslednjem dvoletnem obdobju.
V okviru preventivnega delovanja bo medresorska delovna skupina nadaljevala z
ozaveščanjem tveganih ciljnih skupin, splošne in strokovnih javnosti ter potrošnikov in
uporabnikov storitev, ki jih opravljajo žrtve trgovine z ljudmi.
Pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi bo
policija na lokalni, regionalni in državni ravni še naprej usmerjeno in učinkovito izvajala vse
svoje pristojnosti. Pri tem bo upoštevala usmeritve Specializiranega državnega tožilstva,
sodelovala bo tudi z drugimi državnimi organi, ki se pri izvajanju svojih pristojnosti lahko
srečajo s problematiko trgovine z ljudmi, nevladnimi organizacijami in sindikati, ki sodelujejo pri
boju proti trgovini z ljudmi.
V okviru poglavja o zaščiti in pomoči žrtvam se bosta nadaljevala projekta oskrbe žrtev
trgovine z ljudmi, povezana s krizno namestitvijo in namestitvijo v varni prostor. Novost je
projekt (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi, ki ga bo v naslednjem dvoletnem obdobju
sofinanciralo Ministrstvo za notranje zadeve. Namen projekta so aktivnosti za vključevanje
žrtev trgovine z ljudmi v izobraževalni sistem in na trg delovne sile, pridobivanje in
izboljševanje poklicnih spretnosti in kvalifikacij ter ustrezno varstvo ali sprejem v družino oz.
ustrezno varstveno ustanovo (za otroke).
V mednarodnem in regionalnem delovanju je predvideno nadaljnje sodelovanje v neformalni
mreži nacionalnih poročevalcev EU ali enakovrednega mehanizma za preprečevanje trgovine
z ljudmi in v neformalni mreži nacionalnih koordinatorjev regije jugovzhodne Evrope za boj
proti trgovini z ljudmi. Načrtuje se tudi okrepitev operativnega mednarodnega sodelovanja v
konkretnih primerih odkrivanja in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.
Pri podpornih aktivnosti akcijski načrt predvideva izboljšanje sistemskih rešitev za zagotovitev
celovite oskrbe in pomoči otrokom z izkušnjo trgovine z ljudmi in za ureditev področja
zdravstvene zaščite za žrtve trgovine z ljudmi. Vsebuje tudi predloge sprememb zakonodaje,
in sicer spremembo 50. člena Zakona o tujcih glede dovoljenja za začasno prebivanje,
izdanega žrtvam trgovine z ljudmi, spremembo 5. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih
dejanj in spremembo Zakona o prijavi prebivališča. Medresorska delovna skupina za boj proti
trgovini z ljudmi bo pregledala obstoječo zakonodajo v luči implementacije nekaterih ključnih
priporočil nadzorstvenega mehanizma GRETA iz drugega kroga ocenjevanja Republike
Slovenije glede izvajanja Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
Vir: MNZ
Vlada odgovorila na pobudo za prenovo in dopolnitev zakonodaje na področju
obvladovanja pojava in širjenja nalezljivih bolezni ter ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o sprejetju odgovora na pobudo Sekcije izvajalcev
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice za
prenovo in dopolnitev zakonodaje na področju obvladovanja pojava in širjenja nalezljivih
bolezni ter ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
Državni zbor RS je Vladi RS posredoval pobudo Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice za prenovo in dopolnitev zakonodaje
na področju obvladovanja pojava in širjenja nalezljivih bolezni ter ukrepov dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije.

Odgovor Vlade RS
Za izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) sta pristojna Ministrstvo
za zdravje (MZ) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Obe pristojni ministrstvi, MKGP in MZ, podpirata celovito prenovo pravne urejenosti področja
DDD, saj izvajanje dejavnosti DDD na področju javnega zdravja, kot na področju živinoreje,
kmetijske pridelave, predelave ter na področju zdravja rastlin je izjemnega pomena za
preprečevanje in obvladovanje tveganj. Dejavnosti DDD so bistvene za uspešno
preprečevanje in obvladovanje prenosa bolezni živali, prenosa bolezni na ljudi, za
obvladovanje škodljivcev in škodljivcev rastlin ter za zagotavljanje higienskih kriterijev v javnih
objektih, v sredstvih javnega prometa, javnih površinah in v živilskem sektorju. Hkrati pa
neustrezna uporaba kemičnih sredstev za DDD lahko predstavlja tveganje za ljudi in okolje.
Zaradi prostega pretoka storitev se z dejavnostjo DDD zlasti v industrijskih obratih ukvarjajo
pravne osebe iz drugih držav članic, ki za izvajanje dejavnosti uporabljajo sredstva, ki niso
predmet regulacijskih postopkov v Republiki Sloveniji.
Ker je DDD področje zelo kompleksno, kot dolgoročno rešitev vidimo v pripravi Vladne uredbe,
kjer bi celovito uredili področje DDD, za veterino, zdravje in kmetijstvo, ter hkrati celovito
naslovili problematiko tudi z vidika odpadkov, ki nastajajo ter vidika prostega pretoka storitev.
Na ta način bi bilo tudi učinkovitejše nadzorovanje izvajalcev, ki opravljajo DDD dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
Vir: MZ
Vlada o predlogu Varuha človekovih pravic RS v zvezi z dodeljevanjem novih radijskih
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo in spremembah Zakona o elektronskih
komunikacijah
Vlada je sprejela odgovor na mnenje in predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
v zvezi s problematiko dolgoletne odsotnosti javnih razpisov na področju dodeljevanja novih
radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo in predlog za ustrezne spremembe
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C).
Vlada je preučila odziv Varuha, pri čemer razume njegovo skrb v zvezi s problematiko
podeljevanja radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo in s tem povezanimi zamudami zaradi
nesoglasij med organi, pristojnimi za posamezna dejanja v postopku v skladu z veljavno
zakonodajo. Ne glede na navedeno pa vlada meni, da spremembe ZEKom-1C na način, kot
predlaga varuh, niso potrebne oziroma glede na pravno naravo posameznih organov niti niso
izvedljive.
Vlada uvodoma poudarja, da je Svet za radiodifuzijo skladno z Zakonom o medijih (ZMed)
ustanovljen kot neodvisno strokovno telo, ki ga imenuje Državni zbor RS. Njegove pristojnosti
po ZMed in ZEKom-1 so omejene na podajanje predlogov, mnenj in pobud. Gre torej za
posvetovalno telo, ki ne izvaja upravnih nalog in nima posebnih pooblastil za odločanje. V
postopku podeljevanja radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo Svet tako ne prevzema
posledic in ne nosi odgovornosti, temveč so te v celoti na Agenciji, ki na podlagi javnega
pooblastila upravlja z radiofrekvenčnim spektrom. Podobno vlogo ima na področju elektronskih
komunikacij Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki je v skladu z 229.
členom ZEKom-1 organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri
varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, ki ga
ustanovi Državni zbor RS. Ker gre v primeru Sveta za strokovno telo, ki ga ustanovi Državni
zbor RS, Vlada v odnosu do Sveta ne more nastopati kot nadrejeni organ in tako odločati o
morebitnem sporu glede pristojnosti med Svetom in drugimi organi, ki izvajajo naloge na
podlagi ZEKom-1, kot na primer Agencijo kot nosilcem javnega pooblastila, ki jo je ustanovila
Vlada. Glede na zgornja pojasnila tako tudi z morebitnimi spremembami ZEKom-1 ne bi bilo
mogoče določiti, da bi v prihodnje o morebitnem sporu med Svetom in Agencijo odločala
Vlada, saj bi šlo za prepletanje izvršilne in zakonodajne veje oblasti.

Ne glede na navedeno Vlada meni, da so pristojnosti Sveta in Agencije v postopku
dodeljevanja radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo upoštevaje zadnje spremembe iz
novele ZEKom jasno določene, saj Svet kot strokovno telo poda le predhodno mnenje glede
pogojev in meril, le-te pa v celoti določi Agencija, ki na podlagi javnega pooblastila upravlja z
radiofrekvenčnim spektrom. Glede na jasno razmejitev pristojnosti do podobnih sporov, kot
smo jim bili priča pred uveljavitvijo ZEKom-1C, ne bi smelo več prihajati.
Glede drugih morebitnih sporov o pristojnosti med posameznimi organi glede izvajanja nalog
na podlagi ZEKom-1, se brez posebne napotitve na sistemsko ureditev, uporabljajo relevantna
določila Zakona o splošnem upravnem postopku, ki v 26. členu določa, kateri organ odloča o
posameznih sporih o pristojnosti.
Vlada ob tem dodaja, da bo decembra 2018 na ravni Evropske unije sprejet in objavljen nov
Zakonik elektronskih komunikacij, ki spreminja direktive obstoječega regulativnega okvira za
področje elektronskih komunikacij, z dvoletnim rokom za implementacijo določb v pravni red
RS. Predvidena je priprava novega sistemskega zakona o elektronskih komunikacijah
(ZEKom-2), v okviru katere bo vsekakor možen ponoven razmislek o možnih izboljšavah
obstoječih določb z vidika večje jasnosti in pravne varnosti.
Kot je bilo pojasnjeno v odgovoru 25. 10. 2018, je Vlada v okviru svojih pristojnosti vložila
veliko napora, da bi preko pozivov k razrešitvi nesoglasij in izvedenih mediacijskih sestankov
pripomogla k čim prejšnji izvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc. Vsekakor si
bo Vlada tudi v prihodnje prizadevala za čim učinkovitejše upravljanje z radiofrekvenčnim
spektrom, ki je omejena naravna dobrina izjemnega pomena.
Vir: MJU
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
Vlada sprejela Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki ga je
obravnaval Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo na 5. redni seji
dne 14.12.2017.
Nadzorni svet Sklada se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega
akta Sklada na 5./2017 redni seji, dne 14.12.2017. Hkrati je predlagal dopolnitev s
pripombami/dopolnitvami iz razprave. Pripombe/dopolnitve so bile že upoštevane in so bile
članom Nadzornega sveta Sklada poslane v seznanitev dne 12.1.2018.
Spremenjene so določbe v zvezi z viri za opravljanje dejavnosti. V aktu so natančno
opredeljeni viri sredstev za dejavnosti, ki jih Sklad opravlja in definiran vsak vir posebej.
Določila so usklajena z Zakonom o javnih skladih. Hkrati so z navedenim zakonom usklajene
tudi določbe glede nadzornega sveta in direktorja.
V skladu s spremembo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo je posodobljen namen
delovanja Sklada in instrumenti Sklada.
V skladu z nalogami, ki jih izvaja Sklad, se v ustanovitvenem aktu dodajata dve dejavnosti po
standardni klasifikaciji:
 6.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade (sem spadajo dejavnosti obdelave finančnih transakcij in
dejavnosti poravnav) in
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (sem spada organiziranje, promocija
in/ali vodenje prireditev, kot so gospodarski ali poslovni sejmi, razstave, znanstvena in
gospodarska srečanja, kongresi, konference ipd., tudi z zagotavljanjem osebja za
izvedbo in opremljanjem prostorov prireditve).
Vir: MGRT

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov
Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov. Z njo
se bo izvedla uveljavitev Uredbe (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov v slovenski pravni red.
S to uredbo se določajo pristojni regulativni organ, organ za opravljanje nadzora in kazenske
določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 2018/644/EU.
Uredba 2018/644/EU je del Strategije za enotni digitalni trg, namenjena izboljšanju
čezmejnega e-poslovanja (eden od treh stebrov strategije enotnega digitalnega trga, ene od
desetih prednostnih nalog Junckerjeve EK). Predstavlja doseženo ravnotežje med različnimi
pogledi DČ in takšna ureditev naj bi pripeljala do bolj transparentnega trga ter bolj pregledne in
dostopne cene storitev čezmejne dostave paketov, kar naj bi posledično povečalo čezmejno
spletno nakupovanje znotraj skupnosti.
Z uredbo pridobijo nacionalni regulativni organi večje pristojnosti za nadzor trga storitev
dostave paketov, novost za izvajalce pa je, da bodo morali poročati (osnovne podatke,
značilnosti storitev, število paketov, splošne pogoje, letni promet, število zaposlenih, imena
podizvajalcev, število paketov, javno dostopne cenike (če so na voljo), javni seznam tarif, itd.).
Nacionalni regulativni organi bodo ocenjevali čezmejne tarife izvajalcev univerzalne poštne
storitve, da bi opredelili nerazumno visoke čezmejne tarife in poročali Komisiji.
Vir: MGRT

Vlada za podpis Pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih
pogodb pooblastila ministra Zdravka Počivalška
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU dvostranskih
investicijskih sporazumov in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU
investicijskih sporih, ki potekajo, vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini, in
jo posreduje v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije.
Sodišče Evropske unije je s sodbo z dne 6. marca 2018, Achmea, odločilo, da je arbitražna
klavzula v bilateralnem sporazumu o spodbujanju in zaščiti investicij sklenjenim med Republiko
Slovaško in Kraljevino Nizozemsko v nasprotju s pravom Evropske Unije. V sporazumu je kot
način reševanja sporov določena le mednarodna arbitraža.
Zaradi čim hitrejše implementacije sodbe Achmea je namreč Evropska komisija oblikovala
posebno Ekspertno skupino o intra-EU investicijskem okolju. Evropska komisija je pripravila tri
dokumente, v katerih je povzela ugotovitve iz zgoraj omenjene pravne analize sodbe Achmea,
in sicer predlog deklaracije predstavnikov vlad držav članic o pravnih posledicah sodbe
Sodišča EU v zadevi Achmea in o zaščiti investicij v EU (v nadaljevanju: Deklaracija), predlog
pogodbe in predlog sporazuma o začasnem prenehanju uporabe intra-EU BITs.
Evropska komisija je najprej predlagala pogajanja za uskladitev Deklaracije kot politične
zaveze držav članic glede načina implementacije sodbe Achmea. RS je podprla sprejem
Deklaracije in se strinjala s predlogom Evropska komisija glede prenehanja veljavnosti vseh
intra-EU BITs, nasprotovala pa je, da bi bila v Deklaracijo vključena tudi Pogodba o energetski
listini, ker se sodba Achmea nanjo ne nanaša.
Deklaracije zaradi različnih stališč držav članic ni bilo mogoče uskladiti, zato je Evropska
komisija predlagala začetek pogajanj za uskladitev Pogodbe o prenehanju veljavnosti intra –
EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke
v intra-EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini.
Vlada je za podpis omenjene pogodbe pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Izdaja novih ali sprememba veljavnih nacionalnih predpisov
ne bo potrebna.

Vir: MGRT
Vlada daje predhodno soglasje, da lahko družba N & N trgovsko in storitveno podjetje
posluje kot invalidsko podjetje
Gospodarska družba N & N trgovsko in storitveno podjetje (N & N d.o.o.), je pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložila vlogo za pridobitev statusa
invalidskega podjetja. V vlogi in dopolnitvah je predložila poslovni načrt za štiri leta, v katerem
je predstavila poslovanje v preteklih letih, program dela načrtovanega invalidskega podjetja,
opise kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev delovanja načrtovanega invalidskega
podjetja, bilance za pretekla tri leta, kadrovski načrt, izjavo, da ni družba v težavah po določilih
Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
finančne projekcije poslovanja do leta 2021, vključno s projekcijami oblikovanja in porabe
bonitet, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov.
Načrtovano invalidsko podjetje trenutno zaposluje 10 delavcev, od tega 2 s statusom invalida.
Glavna dejavnost načrtovanega invalidskega podjetja je proizvodnja savn, načrtovanje velnes
prostorov in prodaja velnes opreme ter dejavnost računovodskih servisov.
V načrtovanem invalidskem podjetju bodo skladno s poslovnim načrtom zagotovljeni ustrezni
kadri, proizvodni oz. storitveni programi in prostori, ki so ustrezna podlaga za normalno
poslovanje in prepoznavnost invalidskega podjetja. Pripravljeni so tudi ustrezni programi
usposabljanja delavcev in prilagoditve delovnih mest, s čemer se bo lahko zagotovilo uspešno
zaposlovanje invalidov.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi pregleda vloge
in opravljenega pregleda v načrtovanem invalidskem podjetju ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji
iz 53. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ter je zato
predlagalo Vladi RS, da poda predhodno soglasje, da družba N & N d.o.o. lahko posluje kot
invalidsko podjetje.
Skladno s 54. členom ZZRZI lahko začne gospodarska družba, ki izpolnjuje pogoje iz 53. člena
ZZRZI, poslovati kot invalidsko podjetje, ko pridobi status invalidskega podjetja. Status
invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za invalidsko
varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Vir: MDDSZ
Vlada se je seznanila s Poročilom Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno za leto 2017
Komisija Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (komisija
Vlade RS) je na podlagi tretje alineje drugega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno (ZZSDT; ZPDZC-1) dolžna Vladi RS poročati o izvajanju in učinkih
ZPDZC-1.
Izvajanje in učinki ZPDZC-1 so vključeni v Poročilo o dejavnostih in učinkih za preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno za leto 2017, ki ga je komisija Vlade RS sprejela na svoji 9. seji,
dne 18.6.2018. Pri pripravi poročila so sodelovali organi, ki so člani komisije Vlade RS.
Komisija Vlade RS je na podlagi 20. člena ZPDZC-1 pristojna za določanje, usklajevanje in
spremljanje področja preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Komisija Vlade RS enkrat
letno pripravi poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter
poroča o izvajanju in učinkih tega zakona Ekonomsko-socialnemu svetu, Vladi RS in
Inšpekcijskemu svetu Republike Slovenije do konca junija naslednjega leta za preteklo
koledarsko leto.

Na podlagi ZPDZC-1 in 14. člena Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito
prebivajočih državljanov tretjih držav Komisija Vlade RS vsako leto opredeli dejavnosti, za
katere meni, da se v njih državljani tretjih držav večinoma nezakonito zaposlujejo, in pripravi
načrt inšpekcijskih pregledov. Vsako koledarsko leto pripravi tudi poročilo o opravljenih
inšpekcijskih pregledih s tega področja in o ugotovitvah teh pregledov obvesti Evropsko
komisijo do konca junija naslednjega leta za preteklo koledarsko leto.
Poročilo zajema uresničitev priporočil iz Poročila komisije Vlade RS za leto 2016, predpise o
odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v Republiki Sloveniji v letu 2017,
nadzor po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ugotovljene težave in
predloge rešitev, kadrovske in materialne razmere za delo, predvidene ukrepe za
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v letu 2018, druge podatke, sklepne ugotovitve s
priporočili, ter obvestilo za Evropsko komisijo.
Vir: MDDSZ
Aneks h koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje Soče, Idrijce in Bače
Vlada je sprejela sklep za sklenitev aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko
izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije z dne 15. 7. 2002 s
koncesionarjem Družbo Soške elektrarne Nova gorica d. o. o..
V skladu s koncesijske pogodbe je koncesionar izdelal priloge. Z aneksom je tako vlada
potrdila priloge h koncesijski pogodbi, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem
koncesije. Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.
Vir: MOP

Obvestilo trem ponudnikom za izdajo koncesijkega akta za podelitev koncesije za rabo
vode
Vlada je obvestila pobudnike družbo SWI-MEDICA, družba za trgovino, gostinstvo,
posredništvo in druge storitve d.o.o., Rogaška Slatina, MPM ENGINEERING d.o.o., Bohinjska
Bistrica in družbo Pivovarna&Sladarna, proizvodnja piva in slada, d.o.o., Brestanica, da se
postopki izdaje za koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, za katere so
zaprosili, ne začnejo.
Pobudniki, in sicer v skladu s pozivom Ministrstva za okolje in prostor, v določenem roku niso
dopolnili svoje pobude za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, zato je vlada določila da
se postopki izdaje koncesijskih aktov ne začnejo.
Vir: MOP
Soglasje k pobudi Očine Grosuplje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega
pomena
Vlada je je izdala Občini Grosuplje soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v
območju Državnega prostorskega načrta (DPN) za dograditev priključka Šmarje – Sap na avtocestnem
odseku Malence–Šmarje – Sap, na delu zemljišča s parc. št. 210/5 v k.o. Mali vrh (1787). Občina
pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), s katerimi bi rada v naselju
Šmarje Sap na delu parcele, kjer je z DPN načrtovan in izveden nov dostop do stanovanjskega objekta in
kjer je namenska raba v skladu z DPN »površine cest«, uskladila namensko rabo z okoliško tako, da bo
možna nadaljnja uporaba zemljišča za stanovanjsko rabo v skladu z določili OPN. Občina s tem delno
posega v območje veljavnega DPN.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) namreč v prvem odstavku 82. člena določa, da lahko občina
načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in
uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba
prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim
dovoljenjem.
Vir: MOP
Soglasje k pobudi Očine Duplek za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena
Vlada je je izdala Občini Duplek soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega
pomena v delu območja državnega lokacijskega načrta (DPN) za vodnogospodarsko ureditev
Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka. Območje želenega načrtovanja občine, na katerem
veljajo določila DPN, leži v osrednjem delu naselja Spodnji Duplek, v območju površin za
stanovanjsko gradnjo, kjer je bilo na podlagi določil DPN zgrajeno prečrpališče. Občina želi tu
opredeliti dve vrsti podrobnejše namenske rabe prostora: na zemljišču prečrpališča
podrobnejšo namensko rabo vrste "O" (območje okoljske infrastrukture), na preostalem delu
območja pa podrobnejšo namensko rabo vrste "SK" ("površine podeželskega naselja").
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v prvem odstavku 82. člena določa, da lahko občina
načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši
varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni
izvedba in uporaba prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti,
ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem.
Vir: MOP
Poročilo o stanju in oceni škode po naravnih ujmah v gozdovih v letu 2018
Vlada je s sklepom potrdila Poročilo o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi napada
podlubnikov v letu 2018 ter vetroloma v dneh od 29. do 30. oktobra 2018, ki izpolnjujeta pogoje
za naravno nesrečo.
Ocena neposredne škode v gozdovih znaša 7,2 milijona evrov zaradi vetroloma med 29. in 30.
oktobrom 2018 in 8,9 milijona evrov zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov med 1.
januarjem in 31. oktobrom 2018. Skupaj je škode za 16,1 milijona evrov, kar presega 0,3
promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018.
Zaradi vetroloma bo treba posekati oziroma spraviti iz gozda 280.000 m 3 dreves, zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov pa 593.000 m 3 dreves.
Sredstva za odpravo posledic naravne nesreče in sanacijo poškodovanih gozdov se
zagotavljajo v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (pol milijona evrov) in proračuna
Republike Slovenije (366.000 evrov).
Vir: MKGP
Priložnostni kovanci v 2020 ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in 30. obletnici
plebiscita
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo
priložnostni kovanci. Te bomo izdali ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in 30. obletnici
plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti RS.
Slovenija priložnostne kovance izdaja ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih,
športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali imajo širši
mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na spominske in zbirateljske kovance.

Spominski so po velikosti ter fizičnih in kemijskih lastnostih enaki tečajnim evrskim kovancem
za dva evra in so zakonito plačilno sredstvo v vseh članicah evrskega območja. Imajo skupno
stran evrskega kovanca za dva evra in nacionalno stran, ki zaznamuje dogodek, ob katerem je
izdan. Zbirateljski kovanci pa so izdelani iz zlata, srebra ali drugih kovin, ki jih določi vlada, in
so zakonito plačilno sredstvo le v Sloveniji, drugje pa imajo samo numizmatično vrednost.
Banka Slovenije je do konca oktobra 2018 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2020
primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. Povabilo je bilo poslano na naslove
državnih, izobraževalnih in drugih institucij v Sloveniji, obvestilo o zbiranju predlogov je bilo
objavljeno tudi na spletni strani Banke Slovenije. Prispelo je 20 predlogov dogodkov, ki jih je
novembra obravnavala in anonimno ocenjevala Komisija za izdajo priložnostnih kovancev.
Najvišjo skupno oceno je prejel dogodek za zaznamovanje 500. obletnice rojstva Adama
Bohoriča, na drugo mesto pa se je uvrstila 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in
neodvisnosti RS. V skladu s tem je vlada sprejela uredbo, s katero je določila, da se v letu
2020 priložnostni kovanci izdajo ob omenjenih dveh dogodkih.
V primeru 500. obletnice rojstva Adama Bohoriča bomo izdali spominski kovanec za dva evra,
ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pa zbirateljske kovance:
zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec.
Vir: MF
Vlada ustavila postopek za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
Vlada je danes sklenila, da se ustavi postopek za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo v igralnici v Ljubljani, ki je bil uveden na zahtevo družbe Casino Portorož.
Casino Portorož je junija 2018 podal zahtevo za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger
na srečo v igralnici Grand Casino Ljubljana na naslovu Trg Osvobodilne fronte 6, vendar je
zahtevo še pred vročitvijo odločbe umaknil. Vlada je zato postopek ustavila.
Vir: MF
Posodobljeni seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF
Vlada je danes izdala posodobljeni seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona
o javnih financah (ZJF).
Na novi seznam je uvrščena ena pravna oseba, in sicer podjetje KOTO. Pri družbi 2TDK je
prišlo do spremembe sedeža podjetja, pri dveh pravnih osebah pa do spremembe
pravnoorganizacijske oblike ter naziva. Gre za družbo SNEŽNIK in Holding Kobilarna Lipica.
Ena pravna oseba - Plinhold, pa je bila po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
razvrščena med finančne družbe, zaradi česar se izloči iz seznama pravnih oseb iz 87. člena
ZJF.
87. člen ZJF določa:
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja,
javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv
na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na
predlog ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena ter pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe oziroma predstavniki ali

pooblaščenci države v organih teh pravnih oseb upoštevati pri zadolževanju in izdajanju
poroštev.
Ministrstvo za finance v skladu s potrebami posodobi ta seznam in ga posreduje v potrditev
vladi. Ta je na dopisni seji 6. junija 2018 določila zadnji veljavni seznam, ki se zdaj posodablja.
Vir: MF

Vlada o stanju v Mednarodnem centru za promocijo podjetij (ICPE)
Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju v Mednarodnem centru za
promocijo podjetij (ICPE). Sklenila je, da ne bo poravnala članarine za lansko leto, saj se
organi ICPE v letu 2018 niso sestali in niso potrdili pripravljenega programa dela in
revidiranega finančnega poročila za leto 2017.
Vlada soglaša s stališčem Vlade Indije, da se z implementacijo aktivnosti začne spomladi
letos, po izteku mandata sedanjega generalnega direktorja ICPE. Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport ter Ministrstvu za zunanje zadeve pa je naložila, da pripravita in izvedeta
razpis za izbor kandidata Republike Slovenije za generalnega direktorja ICPE v skladu s
slovensko zakonodajo. Obenem je ministrstvoma naložila, da še naprej spremljata razvoj
dogodkov v ICPE in poročata o ugotovitvah.
Vir: MIZŠ
Vlada na današnji seji potrdila višino zneska za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine v zvezi z radijskimi frekvencami za multipleks
Vlada soglaša s predlogom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Agencija) z dne
19. 10. 2018 glede višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in sicer v višini
2.600,00 EUR.
Vlada soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v enkratnem
znesku, in sicer v roku 30 dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
multipleks.
Agencija je na podlagi 2. odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
ki določa, da mora Agencija glede višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine
in načina njegovega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade, podala resornemu ministrstvu
predlog za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije k višini zneska za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine in načinu plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine.
Agencija je v obrazložitvi vloge ustrezno utemeljila višino zneska za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine in način plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
Vir: MJU
Vlada sprejela Drugo vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov Vlade Republike
Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2019
Vlada je na današnji seji sprejela Drugo vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov Vlade
Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019 ter naložila nosilcem
ukrepov iz programa, da nadaljujejo z aktivnostmi za izvedbo ukrepov v okviru določenih
rokov. Vlada ob tem nalaga Ministrstvu za javno upravo, ki je bilo določeno za koordinatorja
izvedbe programa, da pripravi in v obravnavo Vladi predloži tudi tretje vmesno poročilo o
izvajanju programa (za obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 4. 2019) ter končno poročilo o izvajanju

programa (za obdobje od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019). Podatke o izvedenih aktivnostih ter
izvedenih ukrepih pa naj nosilci izvedbe ukrepov za potrebe poročila posredujejo ministrstvu.
Po sprejetju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti za
obdobje 2017–2019, ki je bil sprejet 8. junija 2017, je vlada 1. marca 2018 sprejela tudi že prvo
vmesno poročilo o njegovem izvajanju. Pristojna resorna ministrstva kot izvajalci ukrepov tudi v
sodelovanju z drugimi deležniki (nevladnimi organizacijami, Komisijo za preprečevanje
korupcije in drugimi) izvajajo aktivnosti za izvedbo ukrepov na štirih področjih ukrepanja:
- utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in
transparentnosti delovanja,
- javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi,
- transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev ter
- povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov ter vodenju postopkov.
Aktivnosti za izvedbo ukrepov v pretežni meri potekajo po predvideni časovnici ter v smeri
izpolnitve predvidenih ciljev.
Tudi drugo vmesno poročilo, ki ga je vlada sprejela na današnji seji, izkazuje stalno
prizadevanje nosilcev izvedbe ukrepov za njihovo uresničitev in dosego zastavljenih ciljev. V
obdobju od januarja 2018 do konca junija 2018 so bili dokončno izvedeni štirje ukrepi, in sicer:
II.6 – povečanje transparentnosti in krepitev integritete poslovnega okolja (izvajalec:
Ministrstvo za pravosodje), pri čemer je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnem registru sprejet že septembra 2017, aprila 2018 pa je AJPES izvedel nadgradnjo
spletnih strani;
- III.4 – krepitev integritete in odgovornega dela sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev
(izvajalec: Ministrstvo za pravosodje), marca 2018 je bil sprejet sistemski zakon, ki ureja
statusna vprašanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, in se je začel
uporabljati 1. januarja 2019;
- IV.6 – večja transparentnost in optimizacija dela v zvezi s postopki za pridobitev
gradbenih dovoljenj (izvajalec: Ministrstvo za okolje in prostor), saj je od maja 2018 odprta in
javnosti dostopna spletna stran, ki omogoča dostop do izdanih gradbenih in uporabnih
dovoljenj (izdanih po 1. 7. 2015);

IV.3 – preizkus MSP – orodje za izvajanje ocene učinkov predpisov na
gospodarstvo (izvajalca: Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo), je na spletnem portalu eDemokracija elektronski modul za orodje MSP test od
23. 2. 2018 na voljo tudi javnosti. S tem je zainteresiranim omogočeno, da se v času javne
obravnave odzovejo na pripravljeno presojo učinkov predpisa na gospodarstvo in podajo svoje
pripombe.
-

Med aktivnostmi, ki se uspešno izvajajo na podlagi programa 2017–2019 omenjamo še, da se
je na področju izvajanja skupnih javnih naročil, kot je razvidno iz statističnih podatkov, od
začetka njihovega izvajanja njihovo število povečalo za več kot 500 odstotkov, pri čemer
Ministrstvo za javno upravo trenutno vodi 24 skupnih javnih naročil za državne organe in
organe javne uprave ter dodatnih šest skupnih javnih naročil za področje zdravstva. Glede
izvedbe skupnih javnih naročil pa Direktorat za javno naročanje redno izvaja tudi usposabljanja
in pripravlja ustrezne smernice.
Poleg skupnega javnega naročanja na področju zdravstva Ministrstvo za zdravje v sodelovanju
z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije nadaljuje posodabljanje skupne zbirke cen
medicinskega materiala in zdravil – aplikacije Intravizor. Podatke v zbirko pošiljajo vse
bolnišnice in vsi večji zdravstveni domovi v Sloveniji.
Za učinkovitejše gospodarjenje z državnimi nepremičninami uspešno poteka razvoj izdelave
aplikacije osrednje evidence nepremičnin v lasti države – Gospodar, katere dokončanje je
predvideno za drugo polovico tega leta.
V aprilu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah, Vlada RS pa je na tej podlagi
sprejela tudi Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.

Med aktivnostmi, ki se uspešno izvajajo na podlagi programa 2017–2019, je tudi razvijanje
modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov, tj. aplikacija MOPED, ki bo
nadomestila sedanji Register predpisov Slovenije, ob tem pa bo omogočala pripravo predpisov
z vsemi zahtevanimi obrazložitvami in presojami posledic, kar bi izboljšalo kakovost postopka
priprave predpisov.
Vir: MJU
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi problematiko
klientelizma na področju javnih razpisov
Poslanec navaja, da ga posamezniki in podjetja s področja informacijskih tehnologij opozarjajo
na problematiko klientelizma na področju javnih razpisov, ki so pisani na tak način, kot da gre
za razpise za konkretna podjetja. Vlado sprašuje, kdaj bo naredila evalvacijo razpisov na
področju IKT in kako bo prenehala s tovrstnimi praksami.
Vlada v odgovoru navaja, da je v okviru Ministrstva za javno upravo v letu 2015 izvedla
primerjavo pogodb o največjih javnih naročilih v državni upravi. Na podlagi teh in drugih
ugotovitev, ki so bile zajete že v Analizi stanja finančnih, organizacijskih, varnostnih,
informacijsko-komunikacijskih, kadrovskih virov leta 2014, je bil v sklopu projekta
Reorganizacija informatike v državni upravi, izveden projekt finančne konsolidacije na področju
nabave strojne in licenčne programske opreme, s katerim se je želelo vzpostaviti nov način
skupnega planiranja finančnih sredstev in nov način izvajanja skupnih javnih naročil. S tem se
je posledično spremenila struktura stroškov med investicijskim vzdrževanjem in stroški za
investicije in razvoj v korist stroškov za investicije in razvoj.
Kot eno od učinkovitih orodij za pregled nad javnimi razpisi oz. naročili na področju informatike
predstavlja Svet za razvoj informatike v državni upravi, ki usmerja razvoj informacijsko
komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov. Z ustanovitvijo
Sveta je bila zagotovljena enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativnem nivoju
povezanih z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi
razvojno tehnološkimi vprašanji, pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo
učinkovito delovanje in racionalno vzdrževanje. Organi morajo pred vzpostavitvijo vsakega
projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli rešitev
IT, praviloma pridobiti soglasje Sveta.
Z vlogo Sveta, ki spremlja razvoj na informacijsko komunikacijskem področju državne uprave v
Sloveniji, je vzpostavljen temeljni organ, ki zagotavlja sistemski pregled nad obstoječo IKT
infrastrukturo ter v zvezi s tem postaja kritični usmerjevalec dela ministrstev in njihovih organov
v sestavi ter po drugi strani izvaja nalogo pobudnika inovativnih in modernih idej ter
informacijskih rešitev in s tem tudi povezovalca izvajanja javnih storitev v hitro razvijajočem
digitalnem svetu. Njegova medresorska sestava zagotavlja sistem ravnovesij, ki preprečujejo
nadvlado pobud in realizacij specifik posameznega resorja.
Vir: MJU
Odgovor na poslansko vprašanje glede ukrepanja FURS
Vlada je danes sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede ukrepanja
Finančne uprave RS (FURS) zoper neplačevanje prispevkov za socialno varnost.
Poslanec Tanko v vprašanju navaja, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ) na podlagi novega zakona obvešča zavarovance (zaposlene), če prispevek
delodajalca za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ni bil obračunan. Na podlagi teh
obvestil lahko FURS sproži ustrezne postopke za izterjavo neplačanih prispevkov za socialno
varnost. Poslanca je zanimalo, ali FURS redno izvaja postopke za izterjavo neplačanih
prispevkov delodajalca in koliko postopkov je sprožil do sedaj, koliko neplačanih prispevkov
delodajalcev za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je FURS doslej izterjal in ali je FURS

proti kateremu delodajalcu, ki ni poravnal prispevkov, sprožil postopek zaradi suma kršitve
določbe 196. člena Kazenskega zakonika, ki določa temeljne pravice delavca in kazni za
njihovo kršitev.
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da FURS v skladu z veljavno zakonodajo opravlja nadzor nad
zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja vseh davčnih obveznosti, določenih s
predpisi o obdavčevanju. V postopkih nadzora opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo,
pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost.
V skladu z Zakonom o davčnem postopku zavezanci obvezne prispevke za socialno varnost
obračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga morajo predložiti v predpisani
vsebini in obliki ter v njem navesti pravilne podatke. Kadar je za zavarovanca dolžan prispevke
obračunati in plačati njegov delodajalec ali druga oseba (t. i. plačnik davka), to stori v obračunu
davčnega odtegljaja hkrati z izplačilom dohodka.
ZPIZ od 1. januarja 2018 obvešča delavce o dejstvu, da zanje njihov delodajalec ni predložil
obračuna davčnega odtegljaja. Obvestilo sestavi najkasneje v 30 dneh po prejemu podatkov
od FURS, iz katerih je razvidno, da obračun davčnega odtegljaja ni bil predložen. ZPIZ jih v
obvestilu pozove, da se v izjavi izrečejo o prejemu oziroma neprejemu plač. Delavci izjavo
posredujejo FURS, ki jo nadalje obravnava (kontrola, pri izvajanju nadzorov prispevkov za
socialno varnost). FURS je od 1. januarja 2018 pristojen tudi za sankcioniranje
neizplačevalcev plač, kar pomeni, da v nadzoru ugotovljene kršitve neizplačila plač od 1.
januarja 2018 FURS sam prekrškovno obravnava (in jih ne odstopa več v prekrškovno
obravnavo Inšpektoratu RS za delo).
Pri nadzorih prispevkov za socialno varnost je največ aktivnosti usmerjenih v nadzore
zavezancev za davek, ki ne oddajajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov
za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1 obrazci), kjer se še vedno
pogosto ugotavlja, da so bile plače zaposlenim izplačane, pri tem pa REK-1 obrazci davčnemu
organu niso bili predloženi in posledično za zaposlene tudi niso plačani prispevki za socialno
varnost in akontacije dohodnine.
Kadar davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi, da zavezanec za prispevke ni
pravilno obračunal in ni plačal obveznosti za prispevke, zavezanca najprej opozori, da v skladu
z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) predloži obračun oziroma popravek obračuna. Če
tega ne stori, se z odmerno odločbo naloži plačilo premalo obračunanih prispevkov. Če
zavezanec obračunanih prispevkov ne plača v zakonskem roku, davčni organ zoper njega
začne postopek davčne izvršbe. FURS izvede postopek o prekršku v primeru, da ima ravnanje
zavezanca znake prekrška. Če ima ravnanje zavezanca znake kaznivega dejanja, FURS v
skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, posreduje kazensko ovadbo na pristojno
okrožno državno tožilstvo oziroma naznanilo na policijo.
Preglednica 1: Aktivnosti in rezultati nadzora obračunavanja prispevkov za socialno varnost 1
2015
2016
2017

1-11/2018

Število predloženih obrazcev na podlagi samoprijave

643

1.641

1.270

1.449

- REK obrazcev
- obračunov zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne
izplačujejo plač
Učinek samoprijav, v €
627.140

1.294

1.064

1.266

347

206

183

787.007

690.659

1.483.761

Število pozivov za predložitev obračunov

105.979

82.171

63.493

79.704

74.886

60.294

26.275

7.285

3.199

59.293

51.829

45.724

110.373

- REK obrazcev
60.510
- obračunov zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne
izplačujejo plač
Število obračunov, oddanih po pozivu davčnega
organa

1

Vir: FURS.

- REK obrazcev
46.265
47.058
42.917
- obračunov zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne
13.028
4.771
2.807
izplačujejo plač
Učinek oddanih obračunov po pozivu, v €
68.149.311 105.090.619 55.809.921 65.608.997
Število opravljenih kontrol

174.799

209.245

- REK obrazcev
96.206
- obračunov zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne
113.039
izplačujejo plač
Učinek kontrole, v €
19.425.593 8.385.409

173.596

136.894

83.140

76.699

90.456

60.195

11.377.907 6.015.979

Skupni učinek samoprijav, obračunov oddanih po
88.202.044 114.263.035 67.878.487 73.108.737
pozivu in aktivnosti kontrole, v €
Število opravljenih inšpekcijskih pregledov
1.354
Znesek ugotovljenih obveznosti v inšpekcijskih
pregledih, v €
Znesek samoprijav na osnovi inšpekcijskih pregledov, 2
v€
Znesek odprave nepravilnosti po 140.a členu ZDavP2
na osnovi inšpekcijskih pregledov, v €
Skupni znesek ugotovljenih obveznosti v
inšpekcijskih pregledih, v €

1.215

1.726

1.378

7.673.347

10.288.177 6.412.857

200.703

392.005

1.829.648

-

414.998

777.490

7.874.050

11.095.179 9.019.995

Za izterjavo neplačanih prispevkov za socialno varnost se izvajajo enaki postopki kot za
izterjavo davkov. Če dolžnik ne plača obveznosti v predpisanem roku, ukrepi izterjave
praviloma sledijo v naslednjem vrstnem redu, s postopnim stopnjevanjem prisilnosti
uporabljenih ukrepov:
- opominjanje,
- pobot zapadlih obveznosti s terjatvami zavezanca,
- zavarovanje,
- izvedba davčne izvršbe, predmet in sredstvo izvršbe, ki se uporabita v konkretnem postopku,
sta odvisna od tega, s katerim premoženjem oziroma sredstvi dolžnik razpolaga, praviloma se
postopke stopnjuje v naslednjem vrstnem redu: izvršba na denarne prejemke, izvršba na
denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, izvršba na premičnine ali na nematerializirane
vrednostne papirje ter izvršba na denarne terjatve dolžnika,
- predlog za sodno izvršbo na nepremičnine in izvršba na delež družbenika v družbi.
V spodnji preglednici so navedeni podatki o izterjavah prispevkov za socialno varnost v
obdobju od 1. januarja 2014 do 30. novembra 2018, pri čemer podatki vključujejo samo dolg, ki
je bil terjan oziroma izterjan v postopku davčne izvršbe (po izdanem sklepu o izvršbi, in sicer je
bilo v letu 2015 izdanih 114.628 sklepov o davčni izvršbi, v letu 2016 108.809, v letu 2017
107.208 in v obdobju od januarja do novembra 2018 104.102).
Preglednica 2: Terjan znesek dolga iz naslova prispevkov za socialno varnost in prejeta plačila
v okviru postopkov davčne izvršbe v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2018 (v evrih) 3
31. 12. 2014

31. 12. 2015

31. 12. 2016 31. 12. 2017 30. 11. 2018

Terjani znesek dolga s
306.387.015
sklepi o davčni izvršbi

280.848.933

296.229.471 232.688.851 210.827.354

Prispevki za socialno
varnost

2

Podatek se je na ta način začel spremljati leta 2016.
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Plačila
na
podlagi
izdanih
sklepov
o 102.588.937
davčni izvršbi

91.938.603

90.777.485

71.054.564

66.761.299

Učinkovitost navedenih ukrepov, ki jih izvaja FURS s ciljem poplačila obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno varnost, se kaže tako v stanju davčnega dolga iz naslova prispevkov za
socialno varnost kot tudi v višini javnofinančnih prihodkov iz tega naslova.
Absolutni znesek dolga iz naslova prispevkov za socialno varnost je bil na dan 30. november
2018 za 96,6 milijona evrov nižji v primerjavi s stanjem dolga na dan 31. december 2014
(zmanjšanje s 437.442.259 na 340.778.010). Poleg znižanja absolutnega zneska dolga je
treba upoštevati tudi gibanje deleža dolga glede na letno pobrane prihodke iz tega naslova (iz
preglednice št. 3 je razvidno, da je slednji v letu 2014 znašal 8,3 %, v letu 2018 pa je znašal
5,8 %).
Preglednica 3: Pobrani prihodki prispevkov za socialno varnost, stanja skupnega (aktivnega in
pogojno izterljivega) davčnega dolga in deleži po letih (v evrih oziroma %) 4
Delež
dolga
prispevkov
za
socialno varnost v
pobranih
prispevkih
za socialno varnost

leto 2014

Dolg
prispevkov
za
socialno
Pobrani prispevki
varnost (stanje na
za
socialno
dan
31.12.
do
varnost
zadnje
znano
30.11.2018)
5.255.368.479
437.442.259

leto 2015

5.443.734.475

441.912.060

8,1

leto 2016

5.692.349.974

397.395.504

7,0

leto 2017
6.077.344.181
leto 2018 (1. 1. – 30.
5.914.508.078
11.)

380.770.866

6,3

340.778.010

5,8

OBDOBJE

8,3

Z namenom spremljanja učinkovitosti izterjave FURS redno spremlja tudi podatke o deležu
prostovoljno plačanega dolga. Rezultati do 30. novembra 2018 kažejo, da je več kot 94 %
dajatev v Sloveniji plačanih prostovoljno oziroma pravočasno, to pomeni pred začetkom
davčne izvršbe. Pri spremljanju finančnih učinkov posameznih ukrepov in aktivnosti
ugotavljamo, da se s povečevanjem aktivnosti davčnega organa na področju vzpodbujanja
prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti in večjega obsega uporabe manj prisilnih
ukrepov dejansko zmanjšuje finančni učinek ukrepov davčne izvršbe. Zato je učinek ukrepov
pri pobiranju obveznih dajatev nujno presojati z vidika rezultatov celotnega niza ukrepov in
upoštevati njihov medsebojni vpliv na rezultate.
Na podlagi v nadzoru ugotovljenih kršitev neizplačila plač so izvajalci nadzora v obdobju od 1.
januarja 2018 do 30. novembra 2018 podali skupaj 1868 predlogov za izvedbo postopka o
prekršku zaradi prekrškov po šestem odstavku 134.a člena ZPIZ-2. Pri tem je FURS izdal
1473 odločb, s katerimi je bila izrečena globa v skupnem znesku 1.877.550 evrov, v 112
primerih pa je bil izrečen opomin.
Poleg navedenega je FURS kot prekrškovni organ v zvezi s prekrški, ki se nanašajo na kršitev
določil v zvezi s predložitvijo REK-1 obrazcev, obračunavanjem oziroma plačevanjem
prispevkov za socialno varnost, v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2018 storilcem
prekrškov izdal še 135 plačilnih nalogov ter 686 odločb o prekršku, s katerimi je bila izrečena
globa v skupnem znesku 517.600 evrov, v 71 primerih pa je bil izrečen opomin.
V istem obdobju, torej od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2018, je FURS na državno
tožilstvo vložil 76 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic
delavcev po 196. členu Kazenskega zakonika. Iz podatkov Vrhovnega državnega tožilstva RS
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izhaja, da se uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj znatno povečuje. Leta 2017 so
namreč okrožna državna tožilstva v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji, ki so jih storili
polnoletni storilci, prejela za 26 % več sodb kot leto prej, in sicer kar 135 sodb več, kot jih je
bilo izdanih leta 2016 (393 sodb). Med prejetimi sodbami (teh je bilo leta 2017 528) je največ
obsodilnih sodb, in sicer 90 %, zavrnilnih sodb je bilo 33 (torej 6 %), oprostilnih pa 22 (torej 4
%).5
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s
pokojninami in minimalnim osebnim dohodkom
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s pokojninami in minimalnim
osebnim dohodkom, v katerem uvodoma navaja, da je osnovni znesek minimalnega dohodka
določen z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih in bo po januarju znašal 392,75 EUR.
Osnovni znesek minimalnega dohodka je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o socialnem varstvu. Vlada RS je poslancu posredovala podatke o gibanju osnovnega zneska
minimalnega dohodka, dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialnih
zadev in enakih možnosti.
V zvezi z osnovnim zneskom minimalnega dohodka je treba pojasniti, da ta predstavlja
kratkoročne minimalne življenjske stroške. Samska oseba, ki prejema npr. pokojnino v višini
300 evrov, je lahko ob izpolnjevanju vseh zakonsko določenih pogojev upravičena do denarne
socialne pomoči v višini 92,75 evrov in še do varstvenega dodatka v višini 184,59 evrov in
lahko tako skupaj prejme 577,34 evrov. Lahko je upravičena tudi do izredne denarne socialne
pomoči kot pomoč pri kritju izrednih stroškov, vezanih na preživetje.
V zvezi z vprašanji o pokojninah pojasnjujemo, da je izvajalec zavarovanja, ki vodi tudi vse
evidence na tej podlagi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, podatki o
številu prejemnikov starostnih in invalidskih pokojnin, nižjih od zneska minimalnega dohodka,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in vrsto pokojnine (brez upoštevanja uživalcev
sorazmernih delov pokojnin, delnih pokojnin in predčasnih pokojnin) pa so bili posredovani
poslancu.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Franca Breznika v zvezi
z zakonodajo na področju institucionalnega varstva
Poslanec Franc Breznik je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v
zvezi z zakonodajo na področju institucionalnega varstva
Na vsakem področju je potrebno, vključno s področjem socialnega varstva, upoštevati veljavne
predpise, skladno s katerimi so dolžni ravnati vsi deležniki. Temeljni zakon, ki ureja področje
socialnega varstva, je Zakon o socialnem varstvu (ZSV), ki opredeljuje tudi socialno varstvene
storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav. Socialno varstvena storitev
institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi
organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitvah določa pogoje za uveljavljanje
pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva pa postopek uveljavljanja te pravice. Ocenjujemo, da so pravni
predpisi, ki urejajo pravico do institucionalnega varstva, medsebojno usklajeni. Uveljavljanje
pravice do institucionalnega varstva je namreč lahko različno, odvisno od poslovne
sposobnosti upravičenca, predvideni so tudi postopki, da zagotavljajo varstvo pravic oseb, ki
5
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zaradi različnih okoliščin niso sposobne ali ne morejo izraziti svoje volje ali skrbeti za svoje
pravice in koristi.
Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se opravi na podlagi dogovora o trajanju, vrsti in
načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, ki ga izvajalec storitve in upravičenec
skleneta po postopku, ki ga ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva. Skladno z drugim odstavkom 92. člena ZSV se sklenjeni dogovor o
trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva šteje za akt, s katerim je
upravičenec nameščen v zavod ali premeščen v okviru zavoda ali v drug zavod.
V nujnih primerih, ko z uporabnikom ni mogoče skleniti dogovora, ker upravičenec do storitve
zaradi duševne bolezni oziroma duševnega ali telesnega stanja ni sposoben sprejeti ali izraziti
voljne ali zavestne odločitve o namestitvi v zavod, njegovega varstva ali oskrbe pa ni mogoče
zagotoviti na drug način, o namestitvi v zavod odloči izvajalec socialno varstvene storitve
institucionalnega varstva skladno z 96. členom ZSV v splošnem upravnem postopku. Izvajalec
institucionalnega varstva odloči v upravnem postopku na podlagi vloge skrbnika oziroma
skrbnika za posebni primer, ki v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska
razmerja, v tem postopku skrbi za varstvo uporabnikove osebnosti in za druge njegove pravice
in koristi. Odločba o sprejemu mora vsebovati razloge, ki utemeljujejo nujnost sprejema, v
izreku pa se določijo vsi elementi dogovora o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve.
Pritožba zoper odločbo o namestitvi ali premestitvi pa ne zadrži izvršitve odločbe.
Postopki so torej urejeni na način, da upravičenec do socialno varstvene storitve, ki lahko sam
izrazi svojo voljo, uveljavlja pravico do institucionalnega varstva z vlogo. V primeru, če
upravičenec ni sposoben sprejeti ali izraziti svoje odločitve o namestitvi v zavod, pa je zaradi
varstva njegovih pravic in koristi potrebno odločiti z odločbo skladno s pravili upravnega
postopka.
Glede na določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) je skrbništvo
posebna oblika varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki niso
sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Glede na subjekte varstva v obliki
skrbništva in glede na razlog, zaradi katerega se določeni osebi to varstvo daje, ZZZDR pozna
in ureja tri vrste skrbništva, in sicer skrbništvo nad mladoletniki, skrbništvo za osebe, ki jim je
odvzeta poslovna sposobnost in skrbništvo za posebne primere.
ZZZDR določa, da se za skrbnika postavi oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti,
potrebne za opravljanje dolžnosti skrbnika in ki privoli, da bo skrbnik. Skrbnik ne more biti
oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica; oseba, ki nima poslovne sposobnosti; oseba, katere
koristi so v navzkrižju s koristmi varovanca in oseba, od katere glede na njene osebnostne
lastnosti ali razmerja z varovancem ali njegovimi starši ni mogoče pričakovati, da bo pravilno
opravljala skrbniške dolžnosti.
ZZZDR nadalje določa, da se, če je mogoče in če to ni v nasprotju s koristmi varovanca,
varovancu za skrbnika imenuje njegov sorodnik. Pri imenovanju skrbnika upošteva center za
socialno delo želje varovanca, če jih je zmožen izraziti, ter želje njegovih bližnjih sorodnikov,
če je to v korist varovanca. Center za socialno delo lahko odloči, da osebi pod skrbništvom ne
bo postavil skrbnika, ampak bo sam opravljal to dolžnost. Tako odločitev center za socialno
delo sprejme v primerih, ko varovanec nima sorodnikov, ko nihče izmed sorodnikov ne želi
opravljati naloge skrbnika ali v primerih, ko imenovanje sorodnika za skrbnika varovancu ni v
korist.
Institut skrbništva za poseben primer ni namenjen celoviti in dolgotrajni skrbi za posameznika.
V primerih, ko posameznik potrebuje celovito in dolgotrajno skrb za varstvo njegovih pravic in
koristi, je potrebno pred pristojnim sodiščem predlagati uvedbo postopka za odvzem poslovne
sposobnosti. Družinski zakonik, ki se prične uporabljati 15.4.2019, izrecno določa, da skrbnika
za posebni primer ni mogoče imenovati v primerih, ko so podani pogoji za postavitev odrasle
osebe pod skrbništvo.
Vir: MDDSZ

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje o vzpostavitvi negovalnih oddelkov in
vzpostavitvi referenčnih centrov, namenjenih specifiki zdravstvenih izzivov starajoče se
populacije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o
vzpostavitvi negovalnih oddelkov in vzpostavitvi referenčnih centrov, namenjenih specifiki
zdravstvenih izzivov starajoče se populacije, in ga posreduje DZ RS.
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil poslansko vprašanje o vzpostavitvi
negovalnih oddelkov in vzpostavitvi referenčnih centrov, namenjenih specifiki zdravstvenih
izzivov starajoče se populacije. V poslanskem vprašanju poslanec dr. Franc Trček sprašuje:
1. Kje in kdaj bodo vzpostavljeni tovrstni nujno potrebni negovalni oddelki?
2. Ali razmišljate o vzpostavitvi referenčnega centra namenjeni specifiki zdravstvenih
izzivov starajoče se populacije?
Odgovor Vlade RS:
Splošni dogovor za bolnišnice določa, da se neakutna bolnišnična obravnava (NBO) izvaja po
zaključeni akutni bolnišnični obravnavi v obliki programa podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja in programa zdravstvene nege ter paliativne oskrbe. Izvajalci zdravstvene
dejavnosti so morali do aprila 2011 vzpostaviti samostojne organizacijske oddelke. Izvajalci, ki
teh oddelkov niso vzpostavili, so financirani le s 70 % cene bolnišničnih oskrbnih dni (BOD)
neakutne bolnišnične obravnave. Zmanjšanje financiranja programa naj bi spodbudilo izvajalce
zdravstvene dejavnosti, da z reorganizacijo vzpostavijo samostojne oddelke.
V letu 2011 je Ministrstvo za zdravje opravilo izredne upravne nadzore v vseh bolnišnicah v
Sloveniji z namenom pregleda izvajanja NBO. Ugotovljeno je bilo, da devet bolnišnic od
skupno 19 izvaja NBO v skladu s standardi in strokovnimi usmeritvami, kar pomeni, da imajo
organizacijske, kadrovske in materialne pogoje že v celoti urejene. Izvajanje NBO je
transparentno in strokovno ter temelji na izhodiščih, ki so pomembna za razvoj NBO. V skladu
z navedenim je pomembno, da se bolnišnice opredelijo in pripravijo ustrezne programe za
izvajanje NBO ali pa v okviru dogovorov prerazporedijo izvajanje akutne in neakutne
obravnave. Program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja izvajajo Bolnišnica Sežana,
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Ptuj, Splošna bolnišnica Brežice ter
program NBO za otroke Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Vse bolnišnice v
Sloveniji pa izvajajo NBO – program zdravstvena nega in paliativna oskrba. Samostojne
oddelke za izvajanje zdravstvene nege in paliativne oskrbe imajo v bolnišnicah Golnik, Trbovlje
in Topolšica ter v splošnih bolnišnicah Murska Sobota, Jesenice, Ptuj in Brežice. Poleg že
navedenih bolnišnic so za izvajanje programa NBO v letu 2017 vzpostavili samostojni oddelek
s 15 posteljami še v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Najmanj ugodni pogoji glede na obseg programa izvajanja NBO so v UKC Ljubljana, kjer ni
zagotovljenih zadostnih kapacitet v Negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu. Trenutno je še
vedno zagotovljenih le 33 postelj od skupaj prvotno predvidenih 103. Ministrstvo za zdravje
trenutno izvaja projekt na področju NBO – Projekt »negovalna bolnišnica Ljubljana«.
Realizacija investicije se predvideva v letu 2020, pod pogojem, da bodo za izvedbo
zagotovljena finančna sredstva. Projekt zagotavlja povečanje kapacitet s 33 na skupaj 90
postelj.
O vzpostavitvi referenčnih centrov, namenjenih specifiki zdravstvenih izzivov starajoče se
populacije, se v okviru zdravstvenega sistema krepijo preventivni programi, širijo presejalni
testi za določena obolenja, pomembne pa so dodatne širitve timov na primarni ravni
opravljanja zdravstvene dejavnosti, ki zagotavljajo referenčno medicinsko sestro v timu
osebnega družinskega zdravnika. Tak način omogoča odkrivanje dejavnikov tveganja za
nastanek bolezni ter spremljanje in svetovanje za posamezna kronična obolenja. Oblikujejo se
tudi izhodišča za krepitev obravnave pacientov z inkontinenco, kronično rano in stomo. Z
letošnjim letom so se začeli izvajati tudi projekti »centrov za krepitev zdravja«, ki bodo s
preventivnimi programi v okoljih izvajali različne programe za ohranjanje zdravja.

Vir: MZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z dokončanjem ureditve urgentnih
centrov v Sloveniji
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
dokončanjem ureditve urgentnih centrov v Sloveniji in ga posreduje DZ RS.
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil poslansko vprašanje v zvezi z dokončanjem
ureditve urgentnih centrov v Sloveniji. Poslanca zanima naslednje:
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1. Kakšna bo dinamika dokončanja ureditve urgentnih centrov v celoti?
Kateri bodo kriteriji pri določitvi prioritetne časovnice in postopnosti dokončanja ureditve
urgentnih centrov?

Odgovor Vlade RS:
Vlada je 12. 10. 2006 sprejela Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–
2023 (Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih), v katero je uvrščen projekt »Mreža centrov
za urgentno medicino« kot eden od projektov, ki podpirajo doseganje ciljev četrte prioritete
strategije razvoja Slovenije »Moderna socialna država in večja zaposlenost«. Predmet projekta
je dograditev mreže urgentnih centrov po Sloveniji s ciljem povečati hitrost in učinkovitost
obravnave nujnih stanj v vsej Sloveniji.
V obdobju od leta 2009 do 2017 je bilo vzpostavljenih deset urgentnih centrov, urgentni center
Ptuj pa je še v fazi izdelave investicijske dokumentacije in pridobivanja ustreznih finančnih
sredstev. Urgentni center Ptuj naj bi se financiral iz domačih virov, in sicer proračunskih virov,
proračunskega sklada, ustanovljenega pri Ministrstvu za zdravje, virov Splošne bolnišnice dr.
Jožeta Potrča Ptuj in občinskih virov.
Vsi urgentni centri, ki so bili sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so bili v
skladu z odločbami o dodelitvi sredstev zaključeni do 31. 12. 2015 in so začeli delovati 1. 1.
2016, z izjemo Urgentnega centra Izola, ki je začel z delovanjem februarja 2016. Navedeno
pomeni, da so bili zgrajeni in dokončani vsi prostori, ki jih je opredeljeval koncept, sprejet pred
začetkom izgradnje, prav tako je bila nabavljena in nameščena vsa potrebna, vnaprej
opredeljena medicinska in nemedicinska oprema. Noben od desetih urgentnih centrov ni ostal
nedokončan.
Nekateri projekti, znotraj katerih so se izvajali posamezni urgentni centri, so resda bili
zastavljeni fazno, pri čemer je urgentni center predstavljal celovito zaokroženo fazo. To
pomeni, da je investicija v urgentni center bila v celoti izvedena, vse faze, ki še niso bile
izvedene, pa predstavljajo investicijo v bolnišnične prostore, ki pa v ničemer ne ovira, zavira ali
onemogoča celovitega delovanja urgentnih centrov. Npr. Urgentni center Celje predstavlja fazo
znotraj projekta Nadomestna novogradnja SB Celje, ki je v celoti dokončan, njegovo delovanje
pa ni neposredno povezano z dinamiko izgradnje preostalega dela projekta.
Vir: MZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja v
slovenskih bolnišnicah
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s
sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah in ga posreduje DZ RS.
Poslanec DZ RS dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s
sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah.
V poslanskem vprašanju poslanec dr. Franc Trček navaja, da vodstva bolnišnic izpostavljajo,
da sistem javnega naročanja ne deluje. Poslanec sprašuje Vlado RS:

1. Ali je res tako in kaj so razlogi za tovrstno nedelovanje?
2. Kdaj in kako bo vzpostavljen delujoč sistem javnega naročanja?
Odgovor Vlade RS:
V okviru vprašanja sta iz uvodne navedbe, da vodstva bolnišnic izpostavljajo, da sistem
javnega naročanja ne deluje, izpeljani vprašanji, ali je res tako in kaj so razlogi za tovrstno
nedelovanje ter kdaj in kako bo vzpostavljen delujoč sistem javnega naročanja.
Javno naročanje je sistemsko urejeno z zakonodajo javnega naročanja, ki prenaša pravne
akte Evropske unije s tega področja. Velja za vse subjekte, ki jih zakon opredeljuje kot
naročnike, in zavezuje k spoštovanju te zakonodaje pri javnem naročanju blaga, storitev in
gradenj. Bolnišnice so kot javni zavodi naročniki in zavezani k spoštovanju zakonsko določenih
pravil javnega naročanja. Z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v
nadaljevanju: ZJN-3) sta bili v slovenski pravni red preneseni dve sistemski direktivi EU, in
sicer Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o
javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65) in
Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem
naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju
ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3.
2014 str. 243). Velika večina določb, ki jih vsebuje ZJN-3, so bile v slovenski pravni red
prenesene na podlagi predpisov EU in veljajo v vseh državah članicah enako.
V letu 2015 je bil tako sprejet Zakon o javnem naročanju, ki je poenostavil postopke javnega
naročanja ter zagotavlja večjo prožnost pri oddaji javnih naročil, večjo gospodarnost,
učinkovitost, prav tako pa spodbuja trajnostno, socialno in inovativno javno naročanje. ZJN-3
tudi povečuje transparentnost javnega naročanja in omejuje korupcijska tveganja, in sicer s
povečevanjem učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja ter informatizacijo postopkov.
Z uporabo zahtev in meril ter s prenovljenimi postopki ZJN-3 po mnenju Vlade spodbuja javno
naročanje inovacij, upoštevanje socialnih in družbenih vidikov ter stroškov v celotni življenjski
dobi.
Ne glede na splošno zastavljeno vprašanje o delovanju sistema javnega naročanja navajamo,
da na področju zdravja izvajajo javno naročanje bolnišnice, poleg tega pa se za bolnišnice
izvaja tudi skupno naročanje. Namen skupnega javnega naročanja na področju zdravstva je
uveljaviti pregleden sistem javnega naročanja v zdravstvu in doseganje učinkovitega naročanja
zdravil, medicinskih pripomočkov in druge opreme za potrebe v zdravstvu ter izboljšati
postopke javnega naročanja v bolnišnicah in dvigniti konkurenčnost pri oddaji ponudb.
Vlada ocenjuje, da je javno naročniška zakonodaja ustrezna, skladna z evropsko zakonodajo
in primerljiva praksam drugih držav ter omogoča več načinov naročanja in organizacije
izvajanja javnih naročil.
Vir: MZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo zamenjave dotrajane
opreme v slovenskih bolnišnicah
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
možnostjo zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah in ga posreduje DZ RS.
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo
zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah. Poslanec navaja, da je pereči problem
slovenskih bolnišnic med drugim dotrajana, amortizirana osnovna oprema, ki jo nujno
potrebujejo za normalno delovanje bolnišničnih oddelkov, in da bi morala biti, po izjavljanju
vodstev bolnišnic, letno namenjena finančna sredstva za tovrstne amortizacije nekajkrat višja.
Poslanec vlado sprašuje:
– Kakšni so njeni podatki o nujnih tovrstnih amortizacijah v naslednjih 10 letih?
– Kakšna bo časovnica amortizacije?
– Kateri bodo prednostni kriteriji za zamenjavo odslužene osnovne opreme?

Odgovor Vlade RS:
Vlada uvodoma pojasnjuje, da država oziroma pristojno Ministrstvo za zdravje (MZ) izvaja
investicije v bolnišnične objekte, vključujoč nabave medicinske in druge opreme, na podlagi
izkazanih potreb posameznega javnega zdravstvenega zavoda, katerega ustanovitelj je
Republika Slovenija, po prioritetah, ki jih določi JZZ. Ministrstvo za zdravje se kot investitor, v
skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), do prejetih
investicijskih predlogov opredeli na podlagi prejete investicijske dokumentacije.
V letu 2017 je oprema v JZZ skupaj v povprečju 83 % odpisana. To je knjigovodska odpisanost
in ne pomeni, da je oprema tudi neuporabna. Visok delež odpisanosti opreme kaže na to, da
so amortizacijske stopnje medicinske opreme visoke, tako da je oprema bistveno hitreje
odpisana, kot je posamezno osnovno sredstvo zaradi iztrošenosti in tehnološke
nesprejemljivosti izločeno iz procesa dela.
Poudariti je treba, da se stanje na področju opreme v splošnem izboljšuje in se bo z izvajanjem
investicij oziroma novih nabav opreme, ki jih ima MZ v načrtu v prihodnjih letih, izboljševala še
naprej. Kako hitro se bodo zadeve odvijale, je odvisno tudi od obsega sredstev vsakoletnega
proračuna MZ, namenjenega za investicije. Za investicijska vlaganja, ki so vključevala tudi
nabave (medicinske) opreme, so bila izplačila iz proračuna Republike Slovenije po
posameznih letih naslednja:
– Leto 2014: 40.509.149,68 eura
– Leto 2015: 56.438.172,31 eura
– Leto 2016: 33.203.588,03 eura
– Leto 2017: 33.824.439,70 eura
V nadaljevanju primeroma navajamo nekatere investicijske projekte, ki so bili izvedeni v zgoraj
navedenem obdobju oziroma so še v izvajanju ter so vključevali oziroma vključujejo tudi
nabave medicinske in druge opreme, in sicer: izgradnja desetih urgentnih centrov, zagotovitev
prostorov in opreme za Oddelek za onkologijo in radioterapijo v UKC Maribor, projekt
posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov
zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano teleradiološko
omrežje v Republiki Sloveniji z namenom izmenjave slikovnega diagnostičnega gradiva in
vzpostavitev sistema za arhiviranje rezultatov slikovne diagnostike (PACS) v oblaku – (krajše)
Digitalizacija diagnostike v RS, dokončanje objekta C+C2 v okviru novogradnje in
rekonstrukcije objekta C v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, požarno varnostna sanacija
Splošne bolnišnice Trbovlje, Dispečerski center zdravstva, nadaljevanje izgradnje
Diagnostično terapevtskega servisa (DTS) v UKC Ljubljana, obnova vodovoda na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, izvedba pripravljalnih del za nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice
Celje, vzpostavitev Centra intenzivne medicine in endoskopskega centra Splošne bolnišnice
Novo mesto, rušitev in novogradnja trakta B, prizidek FT k objektu Marjetica v Univerzitetnem
rehabilitacijskem Inštitutu Republike Slovenije – Soča, novogradnja Oddelka za invalidno
mladino na obstoječi lokaciji Stara Gora v okviru Splošne bolnišnice Nova Gorica, obnova
porodnega bloka v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, energetska prenova
nekaterih bolnišnic, ureditev prostorov bolnišničnih lekarn in drugi.
V nadaljevanju navajamo še investicijske projekte oziroma nabave medicinske in druge
opreme, ki jih MZ trenutno izvaja in za katere država oziroma MZ namenja večinski del
sredstev, in sicer: nakup dveh naprav za zunajtelesni krvni obtok za KO za kirurgijo srca in
ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana, nabava teledirigiranega RTG aparata z diaskopijo,
digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo v Splošni bolnišnici Trbovlje, nakup SPECT/CT in
PET/CT za Kliniko za nuklearno medicino, UKC Ljubljana, sistem za zunajtelesno drobljenje
ledvičnih kamnov, UKC Ljubljana, skupna nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za
več javnih zdravstvenih zavodov, zamenjava 16 anestezijskih aparatov na oddelkih UKC
Maribor, dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije s
pripadajočimi monitorji, respiratorji in infuzijskimi črpalkami, UKC Maribor, zamenjava dveh
mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v
UKC Maribor, nakup in namestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v
nove prostore Oddelka kardiologije in angiologije UKC Maribor, zamenjava naprave za

magnetno resonanco 1,5 T na Radiološkem oddelku v UKC Maribor, zamenjava
angiografskega TRG aparata »bi plane« na Radiološkem oddelku v UKC Maribor, nakup
stacionarnega RTG aparata, mobilnega RTG aparata, laparaskopski stolp ter ultrazvok za
ginekološko ambulanto za SB Jesenice in preventivno vzdrževanje kupljene opreme za
obdobje petih let po poteku garancijske dobe, nabava razne medicinske opreme za Splošno
bolnišnico »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, nakup dveh robotov s podporo za ročno
pripravo protitumornih zdravil na Onkološkem inštitutu Ljubljana, nabava opreme (kirurška
travmatološka miza, endoskopski stolp, sterilizator) v Splošni bolnišnici Ptuj, zamenjava
avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana, ureditev prostorov in oprema katetrskega laboratorija
Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike, UKC Ljubljana in drugi.
Poleg nabav opreme, ki jih (so)financira MZ, JZZ del opreme financirajo tudi iz lastnih
sredstev. JZZ imajo tako kot drugi izvajalci zdravstvenih storitev v ceni, ki jo prizna Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, priznano tudi amortizacijo, ki je predpisana z zakonom, ki
ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. V letu 2017 so javne bolnišnice za
nakup opreme namenile 34.092.460 eurov, kar predstavlja 63 % vseh investicijskih odhodkov
leta 2017. V primerjavi z letom 2016 so se izdatki za nakup opreme povišali za 3.621.854
eurov oziroma za 11,89 %.
Tabela 2: Investicijski odhodki za nakup opreme v javnih bolnišnicah v obdobju 2014–2017 (v
EUR)
Leto
Izdatki za nakup Vsi
investicijski
opreme
odhodki
2014
22.439.078
40.677.411
2015
25.531.054
48.030.446
2016
30.470.606
56.860.569
2017
34.092.460
53.721.333
Vir: AJPES, Izkaz prihodkov in odhodkov javnih bolnišnic po denarnem toku.
MZ je v letu 2017 v okviru popravljalnih ukrepov na podlagi revizije Računskega sodišča
Republike Slovenije izvedlo vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega upravljanja z
medicinsko opremo, s poudarkom na dragi medicinski opremi. V ta namen je bilo izdano
Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme v JZZ, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija. V okviru tega navodila je bil pripravljen seznam vse opreme za enotno evidenco kot
podlago za celostno obravnavo in optimalno upravljanje s to opremo.
Vir: MZ
Vlada odgovorila na pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z legalizacijo
prostitucije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča
Plemenitega v zvezi z legalizacijo prostitucije in ga posreduje DZ RS.
Državni zbor RS je 30. 11. 2018 Vladi Republike Slovenije posredoval pisno poslansko pobudo
Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z legalizacijo prostitucije.
Odgovor Vlade RS:
Prepričanje, da je prostitucija dejavnost oziroma poklic kot vsak drugi in da je v osnovi
svobodna izbira posameznice oziroma posameznika, ne upošteva kompleksnosti njihove
situacije. Prostitucija namreč praviloma ni svobodna izbira, ampak izbira v stiski, ekonomski,
socialni, osebni, pogosto povezana z izkoriščanjem in nasiljem. Prostitutke se za to dejavnost
odločajo predvsem zaradi razlogov, kot so dolgotrajna revščina, brezizhodni socialni položaj,
pogosto se soočajo tudi z nasiljem v družini, zelo pogosto so bile v otroštvu žrtve spolnih
zlorab. Zato ni pričakovati, da bi se problem rešil z regulacijo oziroma legalizacijo, temveč je
rešitev v dobro delujočem sistemu organov nadzora in pregona ter predvsem v preventivi, v
sistematičnem odpravljanju vzrokov, ki vplivajo na odločitev za prostitucijo (npr. revščina
mladih in žensk, brezizhoden socialni položaj, spolne zlorabe v otroštvu, nasilje v družini,
odvisnosti od alkohola in drog).

Pred sprejetjem morebitnih zakonodajnih rešitev na tem področju je po mnenju Vlade RS treba
opraviti poglobljeno razpravo s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo ter predstavniki
spolnih delavcev in delavk.
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z
Inšpektoratom za delo Republike Slovenije
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi z inšpektoratom za delo, v
katerem navaja, da je skupina uslužbencev Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD)
na Vlado RS naslovila peticijo k preklicu selitve v neustrezne prostore v nizkem objektu
kompleksa Dunajski kristali, ki je bil zgrajen za trgovine in lokale. Pod njo so podpisani tudi
inšpektorji, ki pri delodajalcih izvajajo nadzore nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.
V peticiji navajajo, da je navedeni objekt neustrezen in v skladu s predpisi in standardi, kot na
primer prezračevanje, osvetljenost, postavitev pisarn okoli svetlobnega jaška in neustrezno
lokacijo sejne sobe.
Vlada pojasnjuje, da je bila peticija natančno preučena. Peticija opozarja na pomembnost
posameznih področij, kot so ustrezna osvetljenost, prezračevanje, razsvetljava, prepih idr., ki
so ključnega pomena pri oblikovanju ustreznega delovnega okolja ter hkrati opozarja tudi na
doslednost pri upoštevanju zakonov in pravilnikov vezanih na varstvo in zdravje pri delu. Vse
navedbe v peticiji, vezane na objekt Dunajski kristali in prostore, kamor naj bi se selil IRSD, so
opažanja posameznikov, ki so si prišli te prostore že predhodno pogledati in ne slonijo na
konkretnih dokazih, meritvah in empiričnih dejstvih. Glede na to, da peticija ne navaja
konkretnih kršitev oziroma nepravilnosti z vidika gradbene zakonodaje oziroma zakona o
varstvu in zdravju pri delu ter pripadajočih podzakonskih aktov, najemodajalca ni bilo možno
pozvati k odpravi kršitev oziroma nepravilnosti, ga je pa Ministrstvo za javno upravo (MJU) kot
najemnik oziroma plačnik najemnine za uporabnika pozval k predložitvi dokazil o izpolnjevanju
vseh zahtev iz peticije.
MJU je vse od začetka postopka iskanja ustreznih prostorov za selitev Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in IRSD postavljal pogoj, da morajo
prostori ustrezati vsem merilom, normativom, standardom in ne nazadnje biti zgrajeni v skladu
z gradbeno zakonodajo in vsemi pravilniki in uredbami s tega področja ter s področja
zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
Vsekakor se Vlada RS zaveda pomena varnosti in zdravja pri delu za zaposlene in da v kolikor
bodo ugotovljena odstopanja od meril, normativov in standardov, bo naredila vse potrebno, da
se kršitve ustrezno sanirajo in odpravijo. V vmesnem času si bo Vlada RS ter vodstvo MDDSZ
in IRSD prizadevalo za konstruktiven in učinkovit dialog z zaposlenimi in hiter odziv na najbolj
pereče izzive, ki bodo zaznani in izpostavljeni.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v
zvezi z novim praznikom
Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je na Vlado RS naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z
novim državnim praznikom, in sicer poslanec predlaga, da se uvede nov državni praznik z
nazivom DAN ZEDINJENE SLOVENIJE, ki se naj praznuje vsako leto na dan 29. novembra.
Pojasnjujemo, da je področje praznikov in dela prostih dni urejeno z Zakonom o praznikih in
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD). Urejanje praznikov sicer sodi na področje
državne ureditve v Republiki Sloveniji, v katero spadajo tudi splošni državni akti, simboli in
prazniki. Na opredelitve praznikov in dela prostih dni pa se navezujejo tudi rešitve v delovni
zakonodaji, ki dajejo delavcem pravico do odsotnosti z dela na prazničen in dela prost dan, s

pravico do nadomestila plače oziroma do posebnega vrednotenja dela, če morajo delavci,
zaradi nepretrganega delovnega oziroma proizvodnega procesa ali posebne narave dela,
delati na ta dan. Pravico do odsotnosti z dela zaradi praznovanj opredeljuje Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1) v 166. členu, pravica do nadomestila plače v primerih odsotnosti z dela
zaradi z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni je urejena v 137. členu istega
zakona, pravica do dodatka za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve
delovnega časa za delo na praznike in dela proste dni po zakonu pa je opredeljena v 128.
členu navedenega zakona. Višina teh dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti.
Cilj zakona, ki ureja praznike in dela proste dni v Republiki Sloveniji je, da se z zakonom
določijo praznični in dela prosti dnevi, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino
državljanov. Ureditev praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji mora vsekakor
ustrezati dejanskemu odnosu naših državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki jim
je potrebno dati posebno obeležje. Ob tem izpostavljamo, da čas prelomnih dogodkov po I.
svetovni vojni od leta 2005 že obeležujemo z dvema praznikoma: 23. oktobrom, dnevom
Rudolfa Maistra, v spomin na njegovo akcijo leta 1918, in 17. avgustom, praznikom združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v spomin na odločitev s Pariške mirovne
konference 1919, po kateri je Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS, in posledični uveljavitvi te
odločitve. Prav tako kot državotvorne praznike obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti kot
spomin na plebiscit, dan državnosti kot spomin na nastanek samostojne države in dan
suverenosti kot spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.
Z vidika delovnopravne zakonodaje povečevanje števila prazničnih dni, ki bi bili istočasno tudi
dela prosti dnevi z vsemi pravicami, ki jih imajo delavci na te dni, z vidika obveznosti
delodajalcev in primerljivosti ureditve z drugimi državami Evropske unije ne bi bilo sprejemljivo,
seveda pa bi bila končna odločitev o morebitni spremembi ZPDPD v predlagani smeri odvisna
od odločitve poslancev v Državnem zboru RS. Opredeljevanju dodatnega prazničnega dne, ki
ne bi bil dela prost dan, pa načeloma ne nasprotujemo, saj to ne bi povzročilo dodatnega
izpada delovnih ur in povečanja obveznosti za delodajalce, ob čemer pa se ne spuščamo v
oceno zgodovinske utemeljenosti predloga.
Vir: MDDSZ
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evalvacijo
MORS in SV
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v
zvezi z evalvacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Slovenske vojske. Odgovor
bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z
evalvacijo Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Poslanec sprašuje, kdaj bo narejena
evalvacija razvoja MORS in Slovenske vojske, katere bodo strokovne podlage, iz katerih bo
izhajala in kdo oziroma kateri neodvisni strokovnjaki jo bodo izvedli.
V odgovoru Vlada RS v nadaljevanju pojasnjuje: Pregled razvoja Ministrstva za obrambo in
Slovenske vojske je Ministrstvo za obrambo izvedlo v okviru Strateškega pregleda obrambe
2016. Namen Strateškega pregleda obrambe 2016 je bil pregledati ustreznost in učinkovitost
obrambnih zmogljivosti RS in delovanje obrambnega sistema v spremenjenem strateškem
varnostnem okolju in pridobiti odgovor na vprašanje, ali organiziranost in delovanje
obrambnega sistema ter njegove zmogljivosti zagotavljajo potrebno odzivnost in sposobnost
RS za soočanje z aktualnimi in predvidenimi varnostnimi grožnjami in tveganji.
Vlada se je konec leta 2016 seznanila s ključnimi ugotovitvami strateškega pregleda obrambe,
potrdila njegove zaključke in sprejela ustrezne sklepe za uresničevanje predlaganih ukrepov.
Vlada je že v prejšnjem mandatu, in sicer v letu 2017 in 2018 obrnila trend zmanjševanja
obrambnih izdatkov. Z zagotovitvijo dodatnih finančnih sredstev in sprejemom novega

Srednjeročnega obrambnega programa (SOPR) 2018-2023 je ponovno zagnala investicijski
cikel, s katerim se bodo znova začele izgrajevati potrebne zmogljivosti Slovenske vojske in
celotnega obrambnega sistema. Trend postopnega povečevanja obrambnih izdatkov se bo
nadaljeval tudi v letu 2019. Na podlagi ključnih ugotovitev strateškega pregleda obrambe in
sklepov vlade v zvezi z njimi se na državni ravni izvaja pregled veljavne Resolucije o strategiji
nacionalne varnosti in pripravljajo predlogi za njeno prenovo.
Ministrstvo za obrambo trenutno pripravlja tudi Belo knjigo o obrambi, ki bo celovito, objektivno
in verodostojno predstavila vizijo razvoja ter podala konkretne ključne razvojne cilje
obrambnega sistema do leta 2030. Bela knjiga o obrambi bo izražala jasno politično
odločenost Republike Slovenije za okrepitev nacionalnega obrambnega sistema ter zavezo
glede izpolnjevanja nacionalnih obveznosti do Nata in EU na področju obrambe in zapolnila
razvojne in konceptualne vrzeli, ki so posledica poslabšanja razmer v varnostnem okolju, novih
tehnoloških trendov in demografskih gibanj v Republiki Sloveniji ter širše. Poleg ključnih
dosežkov ter prispevka obrambnega sistema Republike Slovenije k nacionalni, regionalni ter
globalni varnosti, obrambi in stabilnosti, bo Bela knjiga o obrambi opredelila tudi potrebne
obrambne vire ter vizijo prihodnjega razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije in
njenih obrambnih zmogljivosti.
Vir: MO
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zamenjavo
načelnika GŠSV
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zamenjavo
načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Odgovor bo poslala Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Poslanec Žan Mahnič je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v
zvezi z zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Alana Gederja.
Vlada posreduje naslednji odgovor na poslansko vprašanje: Vlada Republike Slovenije je s
ciljem izboljšanja stanja v Slovenski vojski načelnika Generalštaba Slovenske vojske
generalmajorja Alana Gederja 27. novembra 2018 razrešila na predlog ministra za obrambo
Karla Erjavca. Pravno podlago za njegovo razrešitev predstavljata 45 člena Zakon o obrambi
in 83. člena Zakona o javnih uslužbencih. Zakon o obrambi v 45. členu v prvem odstavku
določa, da načelnika Generalštaba Slovenske vojske imenuje Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za obrambo, v četrtem odstavku je določeno, da pristojnost za imenovanje
obsega tudi pristojnost za razrešitev. Na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih
uslužbencih lahko organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za
predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi
ministrstva ne glede na razloge iz drugega odstavka istega člena.
Minister za obrambo je v skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o obrambi in petim
odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih predlog za razrešitev generalmajorja s
položaja načelnika Generalštaba Vladi Republike Slovenije podal 26. novembra 2018.
Vlada Republike Slovenije domnevne razloge za razrešitev, ki jih poslanec navaja, v celoti
zavrača kot neutemeljene.
Vir: MO
Odgovor na poslansko vprašanja dr. Franca Trčka o naročilu oklepnikov za SV
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko in ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.

Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z
neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko. Poslanec v svojem vprašanju navaja,
da so oklepna vozila, ki naj bi jih naročili za potrebe SV, zaradi oblikovanosti terenov v
Sloveniji zelo omejena pri delovanju. Pri tem sprašuje Vlado RS, zakaj še vedno vztraja v
naročilu, za obrambne naloge večinoma neprimernih, oklepnikov ter iz katere obrambne
strategije Republike Slovenije izhaja to naročilo.
Vlada RS v odgovoru pojasnjuje: Prostor Republike Slovenije leži na stiku štirih velikih
evropskih naravnih enot, in sicer Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Jadranske
kotline. Določeni predeli so zelo razčlenjeni, medtem ko drugi deli sodijo pod manevrsko
zemljišče. Celotno področje je prepredeno z dobrim omrežjem poti in je v veliki večini kulturna
krajina, zelo primerna za uporabo raznovrstnih vozil, med katera sodijo tudi kolesna oklepna
vozila (KOV). Področja, na katerih uporaba KOV ne bi bila primerna, so zelo omejena
(predvsem alpski svet in del dinarskega sveta).
Kolesna oklepna vozila, ki so predmet obravnave, niso namenjena bojevanju v bojih na težišču
bojevanja in ne sodijo med glavne bojiščne sisteme. Namenjena so podpori glavnih bojnih sil
pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za oblikovanje razmer na bojišču. Z nakupom potrebne
količine KOV, pripadajoče opreme ter vzpostavitvijo pogojev za uporabo in vzdrževanje bodo
zagotovljeni pogoji za kakovostno in varno izvajanje nalog v okviru bataljonske bojne skupine
ali pri izvajanju samostojnih namenskih nalog tako na ozemlju Republike Slovenije kot tudi pri
opravljanju nalog na mednarodnih operacijah in misijah.
Glede vprašanja poslanca dr. Trčka, iz katere obrambne strategije Republike Slovenije izhaja
to naročilo, pa Vlada RS pojasnjuje, da Obrambna strategija Republike Slovenije, ki jo je Vlada
RS sprejela v letu 2012, ne predvideva točno določenih nakupov vojaške oborožitve in
opreme.
Z Resolucijo o splošnem dolgoročnem razvoju in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025
(ReSDProSV), ki jo je kot najvišji razvojno - usmerjevalni in dolgoročni planski dokument, ki
zagotavlja podlago in okvir za dolgoročni razvoj in opremljanje Slovenske vojske, leta 2010
sprejel Državni zbor RS, pa so opredeljene zmogljivosti, ki bodo razvite v okviru Slovenske
vojske. Med te zmogljivosti sodijo tudi kolesna oklepna vozila.
Vir: MO
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
vzpostavitve terenske ekipe Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
vzpostavitve terenske ekipe Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
in ga posreduje Državnemu zboru RS.
Poslanec ugotavlja, da bi bilo za uspešno izvajanje kohezijske politike nujno razviti terensko
pisarno SVRK, ki bi lokalnim skupnostim pomagala pri pripravi in izvajanju projektov. Vlada se
zaveda, da je izvajanje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi, še posebej s
sredstvi evropske kohezijske politike, zahtevno.
SVRK v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad želi z
obstoječimi in predvidenimi aktivnostmi še izboljšati dostopnost do informacij na tem področju.
Potencialnemu upravičencu in končnemu uporabniku sredstev evropske kohezijske politike je
že sedaj na voljo veliko dobrih virov informacij in podpora. SVRK na spletni strani www.euskladi.si objavlja različne informacije, med drugim nabor aktualnih in napovedanih razpisov.
Vzpostavila je tudi Fino EU točko, ki pomaga pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz
EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov. Tudi v lokalnih skupnostih deluje več
akterjev, kot so razvojne agencije in drugi deležniki, ki z občinami sodelujejo pri obveščanju,
usposabljanju v vseh fazah projektov (zasnova, priprava prijave, izvedba, poročanje, izvedba
javnih naročil v okviru posameznih projektnih aktivnostih itd.).

Dodatne aktivnosti na področju podpore uporabnikom so predvidene tudi v Akcijskem načrtu
za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020. Ali bo podpora izvajana preko predlagane mobilne pisarne ali v
kakšni drugačni obliki v tem trenutku še ni znano. Vsekakor pa se razmišlja v smeri, da bodo
upravičencem zagotovljene praktične informacije o pripravi prijav in o pravilnem izvajanju
projektov. Vključeni bodo sodelavci iz ministrstev, vladnih služb in drugih organov, ki
sodelujejo pri izvajanju evropske kohezijske politike.
Vir: SVRK

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki, sklenjene v
Washingtonu 1. decembra 1959 in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
Republika Slovenija se je odločila za pristop k Pogodbi o Antarktiki tudi na podlagi številnih
pobud civilne družbe, ki je doslej večkrat predlagala, da bi tudi Republika Slovenija postala
pogodbenica te pogodbe. Tako bi pokazala, da ima namero in interes za tvorno sodelovanje
glede zaščite našega planeta, kar bi pomenilo odmevno dodano vrednost pri njenem
umeščanju v mednarodno skupnost in varovanju planeta.
Pogodba vsebuje 14 členov. Prvi člen uvodoma zahteva delovanje na Antarktiki samo v
miroljubne namene ter prepoveduje kakršnokoli vojaško delovanje, Antarktiko pa opredeljuje
kot območje miru. Pomemben je tudi IV. člen, ki preprečuje prilaščanje tega ozemlja s strani
pogodbenic ali pojav novih ozemeljskih zahtev. Pogodba opredeljuje tudi sodelovanje
znanstvenikov na Antarktiki, rabo jedrske energije na tem območju ter prepoveduje odlaganje
jedrskih odpadkov. Zadnji členi pogodbe pa opredeljujejo delovanje pogodbe, način sestajanja
držav pogodbenic, urejanju sporov med njimi ter načinu potrditve pogodbe in njegovih
sprememb in dopolnitev.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih
programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Švicarsko
konfederacijo
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih
satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, sklenjenega 18. decembra 2013 v Bruslju.
Švica si je iz tehnoloških, geografskih in finančnih razlogov zagotovila pomembno vlogo v
evropskih programih globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) Galileo, saj
zagotavlja nujno potrebno tehnologijo za program Galileo. S svojim članstvom v Evropski
vesoljski agenciji (ESA) pa je Švica v političnem, tehničnem in finančnem pogledu prispevala k
vsem stopnjam razvoja programa Galileo.
Sporazum o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med EU in njenimi
državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani je bil sklenjen v
Bruslju 18. decembra 2013 ob robu zasedanja Sveta Evropske unije. Glavni cilj sporazuma je
nadaljnja krepitev sodelovanja med pogodbenicama na področju satelitske navigacije.
Sporazum je usklajen s politiko vključevanja nekaterih tretjih držav, ki so članice ESA
(Evropska vesoljska agencija), in so torej v programih Galileo in EGNOS sodelovale že od
samega začetka, v evropske programe GNSS.
Dejavnosti sodelovanja na področju GNSS programov potekajo v naslednjih sektorjih: radijski
spekter, znanstvene raziskave in usposabljanje, javna naročila, industrijsko sodelovanje,
pravice intelektualne lastnine, nadzor izvoza, trgovina in razvoj trga, standardi, certificiranje in

regulativni ukrepi, varnost, izmenjava zaupnih informacij, izmenjave osebja in dostop do
storitev. Pogodbenici lahko ta seznam sektorjev spremenita v skladu s 25. členom sporazuma.
Vir: MZZ
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in
Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov
Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah.
Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union, Union Postale Universelle – v nadaljevanju:
UPU) je mednarodna medvladna organizacija, ki deluje na področju urejanja mednarodnih
poštnih storitev UPU je predvsem forum za dogovarjanje in usklajevanje sodelovanja med
poštnimi upravami držav članic. Prek svetovnega omrežja, ki omogoča izvajanje modernih
poštnih storitev in prenos produktov, izvaja UPU naloge svetovalnega, posredniškega in
povezovalnega organa. V okviru UPU se oblikujejo in dopolnjujejo pravila za mednarodno
izmenjavo poštnih pošiljk, sprejemajo se priporočila za ustrezne ukrepe ter odvijajo dejavnosti
v podporo harmonizaciji, kakovosti, razvoju in rasti poštnih storitev v interesu uporabnikov ter
tehnična pomoč.
V gradivu se predlaga ratifikacija sprememb in dopolnitev aktov UPU, sprejetih na zadnjih
zasedanjih.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega
mehanizma za stabilnost
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o
ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko
Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko
republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim
vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko
republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko, ki ju je sprejel Svet
guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost v Luksemburgu dne 17. decembra 2018 in
ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Začetni razdelitveni ključ, ki je določen v Prilogi I k pogodbi, upošteva začasni popravek
razdelitvenega ključa za tiste nove države članice EMS, med njimi tudi Slovenijo, katerih bruto
domači proizvod (BDP) na prebivalca po tržnih cenah v evrih v letu neposredno pred
pristopom k EMS znaša manj kot 75 % povprečnega BDP na prebivalca v EU po tržnih cenah.
V skladu s členom 11(3)(b) začasni popravek za vsako zadevno državo članico velja le za
obdobje 12 let po sprejetju evra. V skladu s pogodbo se ob koncu vsakega obdobja začasnega
popravka prilagodi razdelitveni ključ za vplačilo kapitala. Ker je Republika Slovenija kot prva od
držav upravičenih do tega popravka dne 1. 1. 2007 sprejela evro, začasni popravek zanjo
preneha veljati 1. 1. 2019. Svet guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost je zato 17.
decembra 2018 sprejel sklep o spremembi Prilog I in II k pogodbi kot posledico prenehanja
začasnega popravka razdelitvenega ključa za Republiko Slovenijo.
Sklep pooblašča Evropski mehanizem za stabilnost, da od Slovenije prejme plačilo v znesku,
ki je enak razliki med vpisanim kapitalom Slovenije na podlagi njenega deleža v odobrenem
delniškem kapitalu ob upoštevanju začasnega popravka, in vpisanim kapitalom Slovenije na
podlagi njenega deleža v odobrenem delniškem kapitalu po prenehanju začasnega popravka.
Uveljavitev spremenjenih Prilog I in II k pogodbi bo pričela učinkovati z dnem, ko bo zaključen
prenos vpisanega kapitala.

Vir: MF
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja in Zvezno službo za finančni nadzor
Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor
(Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja)
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma, podpisanega v
Moskvi 10. februarja 2017.
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se v slovenski pravni
red prenaša Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 s
področja preprečevanja uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje
terorizma (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2015/849) ter hkrati upoštevajo tudi
obvezujoče zahteve revidiranih mednarodnih standardov Skupine za finančno ukrepanje
(FATF) iz leta 2012, v okviru določb o mednarodnem sodelovanju predvideva tudi sodelovanje
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: Urad) s
tujimi sorodnimi organi, tako imenovanimi finančnimi obveščevalnimi enotami.
Glede na pravno podlago, ki jo vzpostavlja peti odstavek 104. člena ZPPDFT-1, Urad za
namene izmenjave podatkov, informacij in dokumentacije o strankah, transakcijah, sredstvih in
premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, predhodnih kaznivih
dejanj ali financiranja terorizma, s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami sklene dogovor o
sodelovanju. Pred pošiljanjem osebnih podatkov tuji finančni obveščevalni enoti pridobi
zagotovila, da ima finančna obveščevalna enota države, v katero se podatki pošiljajo, urejeno
ustrezno raven varstva osebnih podatkov in da jih bo uporabila samo za namene, določene z
ZPPDFT-1.
Ob upoštevanju zakonskih določb o mednarodnem sodelovanju sta Urad in Zvezna služba
Ruske federacije za finančni nadzor (ruska finančna obveščevalna enota) že 9. decembra
2004 v Moskvi sklenila Sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije
premoženja (pranja denarja), pridobljenega s kriminalnimi dejanji, in kriminalnih dejanj,
povezanih s pranjem denarja. Vendar pa omenjeni sporazum obsega sodelovanje zgolj na
področju boja proti pranju denarja, ne pa tudi financiranju terorizma. Predmet Sporazuma med
Zvezno službo Ruske federacije za finančni nadzor in Uradom Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije
premoženja (pranja denarja), pridobljenega s kriminalnimi dejanji, in financiranja terorizma (v
nadaljnjem besedilu: sporazum), ki je bil podpisan 10. februarja 2017 v Moskvi, pa poleg
pranja denarja dodatno vključuje tudi sodelovanje na področju boja proti financiranju terorizma.
Sporazum sta podpisala direktorja obeh pristojnih uradov za preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma, Darko Muženič na slovenski strani in Jurij Čihančin na ruski strani.
Uveljavitev navedenega sporazuma je z vidika Republike Slovenije pomembna, saj je njegov
poglavitni cilj okrepitev mednarodnega sodelovanja Urada z rusko obveščevalno finančno
enoto ter s tem povečanje učinkovitosti izvajanja nalog s področja odkrivanja in preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih finančnim obveščevalnim enotam nalagajo
Direktiva (EU) in revidirani mednarodni standardi Skupine za finančno ukrepanje (FATF).
Vir: MF
Vlada sprejela stališče Republike Slovenije in podpira Predlog sklepa Sveta o določitvi
sestave Odbora regij
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije in podpira Predlog sklepa Sveta o določitvi
sestave Odbora regij, ki ga je Evropska komisija predložila 28. novembra 2018. V skladu s

predlogom Republika Slovenija v Odboru regij v obdobju 2020-2025 ohranja enako število
sedežev kot doslej, torej sedem.
Republika Slovenija se strinja s predlogom, da se z izstopom Združenega kraljestva iz
Evropske unije Estoniji, Cipru in Luksemburgu vrnejo trije sedeži, ki so jim bili odvzeti po
prilagoditvi sestave odbora leta 2014. Prav tako se strinjamo s predlogom, da ostali sedeži,
prosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU, ostanejo nerazdeljeni kot rezerva za morebitne
prihodnje širitve EU. Odbor regij bi tako v obdobju 2020-2025 sestavljalo 329 članov.
Vir: MF
Predlog sklepa Sveta o določitvi sestave Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije in podpira Predlog sklepa Sveta o določitvi
sestave Evropskega ekonomsko-socialnega odbora - 14536/18.
V skladu s predlogom Slovenija v mandatnem obdobju 2020-2025 ohranja enako število
sedežev kot doslej, torej sedem.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU 30. marca 2019 se bo v odboru izpraznilo 24
sedežev. Evropska komisija predlaga, da se Estoniji, Cipru in Luksemburgu vrnejo trije sedeži,
ki so jim bili odvzeti po zadnjem sklepu o določitvi sestave odbora, preostali del izpraznjenih
sedežev pa naj se ohrani kot rezerve za morebitne prihodnje širitve. Tako bi odbor v obdobju
2020-2015 sestavljalo 329 članov. Republika Slovenija se s predlogom strinja.
Vir: MF
Mag. Roman Zupanec imenovan za glavnega inšpektorja za obrambo za dobo petih let
Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero je imenovala mag. Romana Zupanca za
glavnega inšpektorja za obrambo za dobo petih let, in sicer od 15. januarja 2019 do 14.
januarja 2024.
V prvem odstavku 86. člena Zakona o obrambi je določeno, da inšpekcijo na obrambnem
področju opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, ki je organ v sestavi Ministrstva
za obrambo. Nadalje tretji odstavek 86. člena Zakona o obrambi določa, da glavnega
inšpektorja za obrambo imenuje vlada na predlog ministra brez interne ali javne objave. Četrta
alineja prvega odstavka 89. člena Zakona o obrambi pa določa, da se lahko brez javne objave
sklene delovno razmerje za delovna mesta inšpektorjev na obrambnem področju.
V drugem odstavku 82. člena Zakona o javnih uslužbencih je med drugim določeno, da se
položaj direktorja organa v sestavi, v obravnavanem primeru glavnega inšpektorja za
obrambo, pridobi z odločbo o imenovanju ter da ga na predlog ministra imenuje vlada. V
tretjem odstavku 82. člena istega zakona je določeno, da se položaj pridobi za dobo petih let.
Minister za obrambo je 9. januarja 2019podal predlog, s katerim predlaga Vladi Republike
Slovenije, da se z dnem 15. januar 2019 za glavnega inšpektorja za obrambo imenuje mag.
Roman Zupanec, inšpektor višji svetnik v Ministrstvu za obrambo. Imenovani je bil z odločbo
Vlade Republike Slovenije z dne 27. junija 2018 imenovan za vršilca dolžnosti glavnega
inšpektorja za obrambo. Imenovani je opravil magisterij na Elektrotehniški fakulteti v Zagrebu
in ima več kot 33 let delovnih izkušenj.
Vir: MO

Imenovanje članov upravnega odbora Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
Vlada je sklenila, da se v upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije za
mandatno dobo štirih let imenujeta nova člana. To sta dr. Mitja Blaganje z Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport ter dr. Damijan Uranker z Ministrstva za okolje in prostor.
Vir: MIZŠ

Sprememba sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino
Vlada je sprejela spremembo sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za
mladino. Sprememba se nanaša na možnost imenovanja namestnikov oziroma namestnic
predstavnikov vlade v svetu za mladino.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za poenotenje zavarovalnih
podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja
V Republiki Sloveniji se soočamo s problematiko razdrobljenosti in neenotnosti zavarovalnih
podlag in zavarovalnih osnov ter zakonodaje na tem področju. Tudi načini ureditve oprostitve
plačevanja socialnih prispevkov so urejeni v več zakonodajah ter neenotno za različne
socialne prispevke, kar otežuje nadzor nad plačevanjem prispevkov s strani pristojnih organov.
Namen delovne skupine je, da preuči veljavno ureditev zavarovalnih podlag in zavarovalnih
osnov v vseh socialnih zavarovanjih in na podlagi ugotovljenega pripravi sistemski predlog
zakonodaje, ki bi prinesla večjo preglednost in transparentnost na tem področju, posledično pa
tudi učinkovitejši nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialno varnost.
Delovno skupino Vlade za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa
socialna zavarovanja sestavljajo predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti; Ministrstva za zdravje; Ministrstva za finance; Vlade RS; Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Finančne uprave Republike Slovenije; ter
predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vir: MDDSZ
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot Zavoda za gozdove
Slovenije
Vlada je sprejela sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot
Zavoda za gozdove Slovenije.
V svete območnih enot Zavoda za gozdove se imenujejo: Milena Brešan (Tolmin), Alenka
Korenjak (Bled), Matevž Adamič (Kranj), Matjaž Juvančič (Ljubljana), Andraž Poljšak
(Postojna), Franc Prelesnik (Kočevje), Sašo Novinec (Novo mesto), Gašper Bevc (Brežice),
Gregor Meterc (Celje), Marjetka Jošt (Nazarje), Benedikt Kopmajer (Slovenj Gradec), Zoran
Planko (Maribor), Jože Pojbič (Murska Sobota) in Simon Poljanšek (Sežana).
Vir: MKGP
Vlada imenovala novo predstavnico ustanovitelja v svet Onkološkega inštituta Ljubljana
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v svetu javnega zdravstvenega zavoda
Onkološkega inštituta Ljubljana kot predstavnico ustanovitelja razreši dosedanjo članico Mojco

Ramšak Pešec in se za preostanek mandata, do 23. 1. 2022, za predstavnico ustanovitelja
imenuje Metko Cerar.
Mojca Ramšak Pešec je podala odstopno izjavo kot predstavnica ustanovitelja v svetu JZZ
Onkološkega inštituta Ljubljana. Na seji vlade s 15.10 2018 je bila imenovana za državno
sekretarko na Ministrstvu za javno upravo in ker gre za poklicno opravljanje funkcije ne more
biti več članica sveta Onkološkega inštituta Ljubljana.
Metka Cerar, magistrica znanosti s področja davčnega prava in univerzitetna diplomirana
ekonomistka je direktorica Inštituta za javno finančno pravo. Zaposlena je bila tudi na
Računskem sodišču, kjer je opravljala naloge nadzora nad izvajanjem revizij.
Vir: MZ
Vlada imenovala člane Zdravstvenega sveta pri MZ
Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju članov Zdravstvenega sveta pri
Ministrstvu za zdravje.
V Zdravstveni svet je Vlada RS iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih
strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenovala:
- prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik, predsednik,
- prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., član,
- prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., član,
- prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., članica,
- izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., član,
- prof. dr. Marko Hawlina, dr. med., član,
- prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., višji svetnik, član,
- prof. dr. Iztok Takač, dr. med., član.
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega
varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike je Vlada RS imenovala:
- doc. dr. Maja Sočan, dr. med., članica,
- asist. Franc Vindišar, dr. med., član,
- prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., član,
- izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., član,
- Alenka Kovačič, mag. farm., spec., članica
- doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica, članica.
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva je Vlada
RS imenovala:
- mag. Robert Cugelj, član,
- doc. dr. Tit Albreht, dr. med., član,
- Anka Bolka, članica.
Kot predstavnik civilne družbe je Vlada RS imenovala:
- mag. Franc Hočevar, član.
Na mesto predsednice Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege je Vlada
RS imenovala:
- dr. Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, članica.
Vir: MZ
Vlada imenovala nove člane sveta Javne agencije za civilno letalstvo
Na podlagi prvega odstavka 179. f člena Zakona o letalstvu in prvega odstavka 19. člena ter v
skladu z 21. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike

Slovenije člane sveta agencije na predlog ministra, pristojnega za promet, imenuje in razrešuje
vlada. Člani sveta agencije so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Trem članom sveta agencije je mandat potekel v mesecu juliju 2018, pri čemer je mandat dr.
Maji Meško in Aleksandru Jožetu Štruklju potekel 10. 7. 2018, mag. Aleksandru Čičerovu pa
18. 7. 2018.
Glede na navedeno, je ministrica za infrastrukturo predlagala Vladi Republike Slovenije, da z
dnem 11. 1. 2019 imenuje mag. Erazma Polutnika, mag. Radivoja Jelena in mag. Tomaža
Poglajena, za člane sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za mandatno
dobo 5 let, za obdobje od 11. 1. 2019 od 10. 1. 2024.
Vir: MzI
Vlada imenovala nove člane sveta Javne agencije za železniški promet
V prvem odstavku 9. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike
Slovenije je določeno, da ima svet agencije pet (5) članov oziroma članic. Člane sveta agencije
imenuje in razrešuje ustanovitelj za pet (5) let z možnostjo podaljšanja za ponovno imenovanje
Miranu Volmajerju in Alešu Vojska, članoma sveta Javne agencije za železniški promet je dne
4. 9. 2018 potekel petletni mandat. Prav tako je potekel petletni mandat članici sveta Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije, mag. Emiliji Placer Tušar, ki je bila
imenovana za obdobje od 19. 12. 2013 do 18. 12. 2018.
Glede na navedeno je ministrica za infrastrukturo predlagala Vladi Republike Slovenije, da z
dnem 11. 1. 2019, imenuje dr. Marka Hočevarja, mag. Emilijo Placer Tušar in mag. Matjaža
Vrčka za člane sveta Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, za mandatno
dobo 5 let, za obdobje od 11. 1. 2019 do 10 .1. 2024.
Vir: MzI

Vlada imenovala novega namestnika guvernerja RS v nekaterih mednarodnih
institucijah
Vlada je danes razrešila Gorazda Renčlja kot namestnika guvernerja RS v Mednarodni banki
za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in
Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij. Na ta položaj je imenovala Andreja
Kavčiča.
Slovenija je članica skupine Svetovne banke. Minister za finance je zato guverner za RS v
Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem
združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij. Vlada na njegov predlog
imenuje tudi namestnike guvernerja za RS v omenjenih institucijah.
Ker je vlada septembra 2018 Gorazda Renčlja razrešila z mesta državnega sekretarja na
Ministrstvu za finance, ga je razrešila tudi z mesta namestnika guvernerja RS v omenjenih
institucijah in na njegovo mesto imenovala Andreja Kavčiča, vodjo Sektorja za mednarodne
finančne odnose na Ministrstvu za finance.
Vir: MF

Vlada spremenila članstvo delovne skupine za pripravo projekcij javnih izdatkov zaradi
staranja prebivalstva
Vlada je danes sprejela sklep, v skladu s katerim je spremenila sestavo članov delovne
skupine za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja
prebivalstva.
V omenjeni delovni skupini se razrešijo naslednji člani:
- dr. Andraž Rangus, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti;
- Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- Janko Štok, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Anita Jacović, Statistični urad Republike Slovenije;
- mag. Vera Gradišar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
- mag. Primož Pleskovič, Ministrstvo za finance.
V delovno skupino pa se imenujejo naslednji člani:
- mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti;
- Mitja Žiher, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- mag. Jana Kotnik Podberšič, Ministrstvo za zdravje;
- Anita Jacović, Ministrstvo za zdravje;
- mag. Tatjana Kolenc, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Irena Černič, Statistični urad Republike Slovenije;
- Mojca Ločniškar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Nataša Vrh, mag., Ministrstvo za finance.
Vir: MF
Razrešitev in imenovanje članov Upravnega odbora ITF – Ustanove za krepitev
človekove varnosti
Vlada je razrešila člana Upravnega odbora ITF - Ustanove za krepitev človekove varnosti mag.
Borisa Balanta, sekretarja na Ministrstvu za obrambo, in na njegovo mesto imenovala članico
Darjo Hrga, v.d. generalne sekretarke na Ministrstvu za obrambo.
Razrešitev dosedanjega člana Upravnega odbora iz Ministrstva za obrambo mag. Borisa
Balanta je posledica prenehanja funkcije generalnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo ter
imenovanja na funkcijo glavnega inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z
dnem 1. 11. 2018.
ITF - Ustanovo za krepitev človekove varnosti je ustanovila Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada RS. V Statutu Ustanove ITF, ki je bil sprejet 9. aprila 2014, je določeno, da Vlada RS
imenuje člane upravnega odbora, smiselno pa to velja tudi za njihovo razrešitev. Upravni
odbor Ustanove ITF je najvišji organ upravljanja te Ustanove.
Upravni odbor sestavlja pet slovenskih predstavnikov, ki jih imenuje Vlada RS, med njimi
predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zdravje,
trije predstavniki Bosne in Hercegovine, ki jih imenuje Svet ministrov Bosne in Hercegovine in
en predstavnik Hrvaške, ki ga imenuje Vlada Republike Hrvaške.
Vir: MZZ
Predlog za spremembo sestave slovenskega dela Stalne mešane slovensko-bavarske
komisije
Vlada je sprejela Sklep o spremembi sklepa o imenovanju slovenskega dela Stalne mešane
slovensko-bavarske komisije št. 50102-2/2016/8 z dne 10.11.2016. Vlada je ugotovila, da je
sestava slovenskega dela Stalne mešane slovensko-bavarske komisije naslednja:

-

Marko Vrevc, Ministrstvo za zunanje zadeve, predsedujoči,
Mateja Stojanović, Ministrstvo za zunanje zadeve, sekretarka,
mag. Breda Korošec, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,
Jana Lenarčič, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
Vladimir Pocek, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
mag. Matija Vidmar, Ministrstvo za pravosodje, član,
Marina Bevanda, Ministrstvo za zdravje, članica,
mag. Elena Del Fabro, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
Tatjana Jurkovič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
dr. Helena Jaklitsch, Ministrstvo za kulturo, članica,
mag. Maja Levičar, Ministrstvo za javno upravo, članica,
mag. Andrej Čokert, Ministrstvo za javno upravo, član,
Nina Baloh, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
mag. Andrea Mugerle, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
Anton Horžen, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
Bernard Likar, Gospodarska zbornica Slovenije, član,
mag. Marko Bohar, Gospodarska zbornica Slovenije, član,
Danijel Lamperger, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, član.

Stalna mešana slovensko-bavarska komisija združuje predstavnike posameznih ministrstev ter
gospodarske in obrtne zbornice, ki imajo interes za skupne projekte s Svobodno državo
Bavarsko. Ustanovljena je bila leta 1974 za spodbujanje in koordinacijo bogatega sodelovanja
med Slovenijo in Bavarsko na številnih področjih, kot so gospodarstvo in turizem, notranje
zadeve, pravosodje, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo okolja, zdravstvo, znanost in
raziskovanje ter šolstvo.
Vir: MZZ

Ustanovitev Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni
Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na
operativni ravni.
Vlada RS je julija 2012 ustanovila in imenovala Stalno medresorsko delovno skupino za
zadeve OECD na operativni ravni, ki naj bi zagotavljala operativno medresorsko usklajevanje
interesov in stališč Republike Slovenije do sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko
sodelovanje in razvoj ter do odprtih vprašanj povezanih z razvojem organizacije. Z omenjenim
ustanovitvenim sklepom so bile naloge operativnega vodenja skupine dodeljene Ministrstvu za
zunanje zadeve.
Sklep o ustanovitvi SMDS za zadeve OECD (Sklep Vlade RS št. 02401-17/2012/4 z dne 12. 7.
2012) je bil zaradi kadrovskih sprememb (menjave vodstva in članov SMDS za zadeve OECD
ter njihovih namestnikov) spremenjen trikrat: s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 0240111/2013/3 z dne 21. 11. 2013, s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02401-18/2015/4 z dne
5.11.2015 ter nazadnje s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02401-12/2018/6 z dne 25.
10. 2018.
Z zadnjo spremembo sklepa (sklep Vlade Republike Slovenije št. 02401-12/2018/6 z dne 25.
10. 2018) sta bila imenovana novi vodja in namestnik vodje SMDS za OECD. Ker siceršnja
sestava SMDS za zadeve OECD ni več skladna z dejanskim stanjem na ministrstvih in
sodelujočih službah, je novi vodja SMDS za zadeve OECD sodelujoče resorje in službe
pozval, naj predlagajo nove članice in člane ter nadomestne članice in člane.
Vir: MZZ

Vlada imenovala nova člana nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij
Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe DRI upravljanje investicij d.o.o.
imenovala nova člana nadzornega sveta: Tanjo Šarabon in mag. Bojana Kureža.
V začetku decembra 2018 je namreč potekel štiriletni mandat članoma Damirju Topolku in
Ljiljani Herga, zato je treba zagotoviti pogoje za delovanje članov nadzornega sveta. Z
imenovanjem članov bo sestava nadzornega sveta spet popolna.
Vir: MzI
Vlada imenovala Lidijo Apohal Vučković na položaj glavne inšpektorice Inšpektorata za
javni sektor v Ministrstvu za javno upravo
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da Lidijo Apohal Vučković imenuje na položaj
glavne inšpektorice Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo, za mandatno
dobo petih let, in sicer od 11. 4. 2019 do najdlje 10. 4. 2024, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Lidija Apohal Vučković je bila z odločbo Vlade z 11. 4. 2014 imenovana na položaj glavne
inšpektorice Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za notranje zadeve, za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat se glavni inšpektorici izteče 10. 4. 2019.
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za
imenovanje, uradnika imenuje na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja
najkasneje v roku treh mesecev pred potekom mandata. Na podlagi navedenega je minister za
javno upravo predlagal Vladi, da Lidijo Apohal Vučković ponovno imenuje na položaj glavne
inšpektorice Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo, za mandatno dobo
petih let, in sicer od 11. 4. 2019 do najdlje 10. 4. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Vir: MJU
Vlada razrešila Zorana Grubišića kot člana nadzornega sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Namesto dosedanjega člana nadzornega sveta Zorana Grubišića, predstavnika državnega
organa pristojnega za regionalni razvoj, je Vlada RS za novo članico nadzornega sveta
imenovala mag. Karlo Pinter, in sicer za obstoječe mandatno obdobje do 25. maja 2022 mag.
Ustanovitelj Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Vlada
Republike Slovenije je namreč na podlagi 13. člena Zakona o javnih skladih in drugega
odstavka 15. člena Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, na predlog pristojnih organov dne 10. maja 2018 za štiriletno
obdobje imenovala sedem članov nadzornega sveta.
Vendar pa je Nadzorni svet nato na konstitutivni seji dne 25. maja 2018 ugotovil, da nimajo
člana s pravnimi znanji, kot to določa drugi odstavek 17. člena Ustanovitvenega akta Sklada,
zato je pristojni Direktorat za regionalni razvoj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
predlagal, da gospoda Grubišića zamenja mag. Pinterjeva.
Vir: MGRT

