SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 31. januar 2019

17. redna seja Vlade RS
Skrb za dobrobit in procesne pravice žrtev stopa v ospredje kazenskega postopka
Vlada je na današnji seji sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-N).
Osnovni cilj predloga zakona je implementacija t.i. Direktive o žrtvah (Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic,
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj), kjer Republika Slovenija že več let zamuja. Evropska
komisija je rok za prenos direktive podaljšala do 9.4.2019, sicer lahko vloži tožbo zoper Slovenijo pred
Sodiščem EU v Luksemburgu.
Poleg tega predlog novele vsebuje tudi pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere
druge dlje časa strokovno usklajene rešitve, povezane z izzivi v praksi.
Predlog novele med drugim:
- dopolnjuje veljavno ureditev, ki ureja položaj žrtev, s tem da se na sistemski ravni celovito
ureja njihov položaj,
- omogoča orodja za boj proti gospodarskemu, bančnemu in kibernetskemu kriminalu ob
ustreznih varovalkah in ustrezni ravni pravic udeležencev v postopku,
- natančneje določa pogoje za hrambo oziroma uničenje gradiv iz prikritih preiskovalnih
ukrepov,
- določa, da lahko tožilec vloži več predlogov za posamezna preiskovalna dejanja pred uvedbo
sodne preiskave,
- omejuje nepotrebno dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah,
- omejuje zlorabe zdravniških opravičil za odsotnost na glavnih obravnavah ali posameznih
procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov,
- ureja možnost za elektronsko poslovanje tudi v kazenskih zadevah,
- olajšuje možnosti za pridobitev potrdila, da posameznik ni v kazenskem postopku.
Predlog novele je strokovno usklajen s ključnimi deležniki v kazenskem postopku – policijo, državnim
tožilstvom in sodstvom ter tudi z odvetniki.
Po sprejemu novele bo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s pristojnimi deležniki oblikovalo
delovno skupino za implementacijo določb, ki se nanašajo na žrtve kaznivih dejanj.
Nekatere prvotno predlagane rešitve, ki glede na kratke časovne okvirje povezane z implementacijo
Direktive o žrtvah, ni bilo mogoče strokovno uskladiti, bodo predmet bodočih usklajevanj.
Vir: MP

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z
nevarnimi snovmi
Vlada je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi
onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Uredba daje podlago, da razvrstimo območja otroških
igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali opuščenih industrijskih območjih v največjo
stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Navedena območja se
lahko tako razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti
tal z nevarnimi snovmi.
Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti
tal z nevarnimi snovmi se lahko, in sicer v skladu s 24. členom Zakona o varstvu okolja, določi
degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Uredba določa
tudi, kateri podatki oziroma izsledki raziskav so podlaga za razvrščanje območij v posamezne
razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
Vir: MOP
Vlada izdala uredbo za boljši nadzor nad finančnimi subjekti
Vlada je izdala Uredbo o izvajanju evropske uredbe o izvedenih finančnih instrumentih zunajborznih
trgov (OTC), centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, s čimer se zagotavlja
ustrezen nadzor nad vsemi finančnimi subjekti, ki so predmet evropske uredbe.
Zaradi zagotavljanja nadzora nad vsemi finančnimi subjekti se z uredbo določajo pristojnosti tudi
Banki Slovenije in Agenciji za zavarovalni nadzor, natančneje pa se opredeljujejo tudi pristojnosti vseh
treh institucij.
Vir: MF
Vlada o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in jo objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 ureja politiko
zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna
države in občin obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru
zagotovljenih sredstev za stroške dela. Nadalje določa tudi način prikaza števila zaposlenih po
različnih virih financiranja, s čimer se zagotavlja transparentnost podatkov.
Veljavna uredba tako vsebuje določbe v zvezi s pripravo kadrovskih načrtov in določa, da morajo biti
kadrovski načrti pripravljeni v skladu z določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike
Slovenije, ki določajo pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Posredni uporabniki
proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski
načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče
uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
V skladu s sprejeto dopolnitvijo ZIPRS1819 se določa izjema, po kateri se dovoljeno število
zaposlenih v letu 2019 lahko poveča tudi v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, če
gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, ki je prevzel dejavnost
oziroma storitev, ki je trajne narave, od posrednega uporabnika proračuna in je pogodba o prevzemu
dejavnosti še veljavna.
Vir: MJU

Poročilo o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z
implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Vladna medresorska skupina za implementacijo arbitražne razsodbe, imenovana 6. 7. 2017, nadaljuje
z dosedanjimi nalogami koordinacije pristojnih ministrstev in služb na to temo.
Posebne pozornosti pri implementaciji je bil deležen Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS). Ta zakon se neposredno dotika najpomembnejšega
vidika implementacije arbitražne razsodbe – prebivalcev, na katere je razsodba imela neposreden
vpliv.
Poročilo podrobneje predstavlja dosedanje aktivnosti resorjev, tako glede sprejetih predpisov,
posodobitve evidenc, poročanja drugim organom kot tudi glede ostalih postopkov, povezanih z
arbitražno razsodbo. Postopki večinoma potekajo v skladu s predvidenim, prebivalci izvršujejo dane
jim pravice in so v večji meri že skoraj realizirane.
Ministrstvo za javno upravo je do 27.11.2018 prejelo skupaj 37 vlog za finančno pomoč pri izbiri
prebivališča, ki se nanašajo na 96 oseb v višini 2.725.550,00 evrov in sicer iz območja Upravne enote
Ljutomer 7, Metlika 6, Piran 24. Vlogo je vložilo 17 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.
Skupaj je bilo izdanih 34 odločb. Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na
podlagi 26 odločb. Skupni znesek izplačil znaša 1.940.350,00 evrov. Na odločitev čakajo še 3 vloge,
pri katerih se preverja, ali izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za dodelitev finančne pomoči pri
izbiri prebivališča. Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori.
Do 30. novembra 2018 je bilo iz naslova nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine
prejetih 29 vlog, ki so bile vse rešene. Vse vloge, razen ene, so bile rešene pozitivno.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je do sedaj prejelo in obravnavalo eno vlogo Občine
Metlika za preselitev kmetije, ki je bila pozitivno rešena.
Ministrstvo zagotavlja tudi sredstva za plačilo odvetniških storitev vezano na pravno pomoč ribičem.
Glede na razpoložljive podatke je vloženih že preko 220 ugovorov zoper hrvaške policijske in
inšpekcijske kazni, medtem ko nove kazni še vedno prihajajo. Za opravljanje pravne pomoči ribičem je
bilo v lanskem proračunu izplačano 48.014,76 evrov.
Vir: GSV

Vlada izdala sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga veljajo za prevoz nevarnega blaga v Republiki
Sloveniji zahteve prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR). Prilogi se zaradi znanstvenega in tehničnega napredka redno spreminjata in
dopolnjujeta. Nazadnje so bile spremembe in dopolnitve prilog objavljene v Uradnem listu RS, št.
33/18.
Razvoj prevoza nevarnega blaga po cesti je ključni sestavni del evropske skupne prometne politike in
zagotavlja pravilno delovanje vseh industrijskih panog, ki proizvajajo ali uporabljajo blago, ki je
razvrščeno kot nevarno v skladu z ADR. Prilagoditev teh sporazumov tehničnemu in znanstvenemu
napredku je zato bistvenega pomena, da se omogoči razvoj prevoza in z njim povezanih industrijskih
panog v ekonomski verigi. Namen sprememb je uskladitev ADR z modalnimi predpisi Združenih
narodov, vključno z novimi opredelitvami, razvrstitvenimi merili in UN številkami, zahtevami za
pakiranje/označevanje, posodobitvijo veljavnih standardov in tehničnih predpisov ter redakcijskimi
popravki.

Mednarodne določbe, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga, se sprejemajo v različnih
mednarodnih organizacijah, kot so Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE),
Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet (OTIF) in različni specializirani organi
Združenih narodov. Ker morajo biti pravila med seboj združljiva, so organizacije, ki pri tem sodelujejo,
razvile kompleksen mednarodni sistem za usklajevanje in harmonizacijo. Spremembe določb se
sprejemajo v dvoletnih ciklih.
Besedilo sprememb in dopolnitev prilog k ADR je tudi besedilo priloge Direktive Komisije (EU)
2018/1846 z dne 23. novembra 2018 o spremembi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku, ki
jo mora Republika Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesti do 30. junija 2019.
Vir: MzI

Aneksi h koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin
Vlada je sprejela sklep o sklenitvi aneksov k osmim koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin, s
katerimi vlada določi posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v
letu 2019, in sicer:
- iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, s koncesionarjem Kolektor Cestno podjetje Nova
gorica d.o.o.;
- iz lovilne jame na reki Tolminki, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;
- iz lovilne jame na reki Bači, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;
- iz struge reke Save na območju občine Litija, s koncesionarjem PGM Hotič proizvodnja gradbenega
materiala d. o. o.;
- iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo in storitve s TGM
Vladimir Jeklin s. p.;
- iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Robert Žagar s. p.;
- iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Damjan Petrica s.
p.;
- in iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, s koncesionarjem ZUPROM Prevozi in trgovina d. o. o.
Za podpis aneksov je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.
Vir: MOP
Vlada o vključitvi okoljskega testa v postopek priprave predlogov zakonov in podzakonskih
predpisov
Vlada se je seznanila s predlogom Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in
Generalnega sekretariata Vlade RS glede vključitve zelenega (okoljskega) testa v postopek priprave
predlogov zakonov in podzakonskih predpisov vlade.
Vlada je 24. maja 2018 potrdila Zaključno poročilo o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta
Zelena proračunska reforma in Ministrstvu za finance, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za
infrastrukturo naložila, da poskusno uporabijo zeleni (okoljski) test na primerih spodbud iz svoje
pristojnosti, da bi preizkusila, ali je zeleni (okoljski) test ustrezno zasnovan.
Hkrati je vlada Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za finance ter Generalnemu sekretariatu
Vlade RS naložila, da na podlagi rezultatov poskusne uporabe zelenega (okoljskega) testa proučijo
možnosti in do konca leta 2018 pripravijo predlog za njegovo vključitev k vladnim gradivom.
Pripravljen predlog predvideva vključitev zelenega (okoljskega) testa v sistem Modularno ogrodje za
pripravo elektronskih dokumentov. Gre za sistem, ki ga, z namenom izboljšati proces sprejemanja
predpisov, vključno z ustrezno presojo posledic na različnih področjih (gospodarstvo, javna sredstva,
okolje, sociala, usklajenost s pravom EU idr.) že pripravlja Služba Vlade RS za zakonodajo.

V omenjenem sistemu se lahko vključi dodatne napotke v obliki vprašanj iz zelenega (okoljskega)
testa, kot vodilo uporabnikom pri opravljanju presoje posledic na okolje, vključno s prostorskimi in
varstvenimi vidiki. Dodatno bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo metodologijo za izpolnjevanje
zelenega (okoljskega) testa, oziroma kriterije za presojo posledic vladnih gradiv na vse vidike okolja, v
obliki vprašanj. Ministrstvo za okolje in prostor bo pripravljeno metodologijo posredovalo Službi Vlade
RS za zakonodajo, ki ga bo ustrezno umestila v sistem MOPED.
Vir: MF
Vlada odgovorila Varuhu človekovih glede delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne
bolezni
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike
Slovenije v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni
(NIOSB).
Vlada v odgovoru kronološko predstavi potek ustanovitve NIOSB.
Sprejeta je bila odločitev o ukinitev NIOSB. Z likvidacijo NIOSB bo program izvajanja obravnave otrok
s prirojenimi srčnimi napakami izvajal Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Univerzitetni klinični center Ljubljana zagotavlja, da ima vzpostavljen dobro delujoč program
obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami ter da uspešno izvajajo številne aktivnosti v smeri
izboljšanja organizacije zdravstvene obravnave, kadrovskih zmogljivosti, izobraževanja, strokovnosti,
komunikacije s starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami in reševanja pritožb pacientov.
Kirurški del programa vodi slovenski kardiovaskularni kirurg. V teku so aktivnosti za zaposlitev
otroškega kirurga iz tujine z izkušnjami operacij otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Čakalne dobe za
preglede in hospitalizacijo so znotraj dovoljenega, prav tako pa je program zastavljen tako, da
zagotavlja 24-urno obravnavo in oskrbo pacientov.
Glede na pisna zagotovila Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je Referenčni center v tujini
zaenkrat bolnišnica Motol v Pragi. V teku je ustanovitev Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi
srčnimi napakami Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (Center), ki bo deloval glede na
predlagane strokovne smernice. Program Centra bo vodil in usklajeval vodja, v programu pa bodo
sodelovali pediatri kardiologi, pediatri intenzivisti, kardiologi, interventni kardiologi, radiologi,
kongenitalni srčni kirurgi, anesteziologi, instrumentarke, perfuzionisti in koordinatorji obravnave
pacientov. Vsi strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri obravnavi pacientov s prirojeno srčno napako, so
zaposleni v svojih osnovnih delovnih enotah. Tehnična oprema in prostori za delovanje Centra bodo
zagotovljeni v okviru organizacijskih enot Kliničnega inštituta za radiologijo, Kirurške klinike,
Pediatrične klinike, Interne klinike in Ginekološke klinike. V okviru Centra bo zagotovljena celodnevna
dostopnost kardiokirurga za potrebe urgentnih kirurških stanj otrok in odraslih s prirojeno srčno
napako.
V teku je tudi izobraževanje v tujini vseh kadrov, ki sodelujejo v obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi
napakami (zdravniki, medicinske sestre, perfuzionisti itn). Izobraževanje je načrtovano tudi za naprej.
V teku je postavitev telekonferenčne komunikacije z bolnišnico Motol v Pragi. Univerzitetni klinični
center Ljubljana uvaja tudi redne t.i. Morbidity – Mortality konference za vse operirane bolnike. Med
drugim Univerzitetni klinični center Ljubljana navaja, da ima vzpostavljen tudi sistem vodenja kakovosti
in varnosti (notranje presoje, mednarodna oz. akreditacijska presoja, spremljanje odklonov in tveganj).
Prav tako je aktiven elektronski naslov, na katerega starši dodatno lahko komunicirajo s Službo za
kardiologijo v primeru nejasnosti in dobijo odgovore.
Vir: MZ

Vlada na predlog Sveta za radiodifuzijo RS sprejela seznam pomembnejših dogodkov za
televizijski prenos
Vlada je na današnji seji na predlog Sveta za radiodifuzijo RS sprejela seznam pomembnejših
dogodkov za televizijski prenos.
Svet je na podlagi postopka in meril, ki jih določa Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS),
oblikoval predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. Pri oblikovanju seznama je
svet k sodelovanju pozval zainteresirane strani, da podajo pripombe. Svet je prejete pripombe oziroma
dopolnitve skrbno in temeljito preučil ter na podlagi prejetih pripomb in predlogov pripravil končni
predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos ter ga v skladu s petim odstavkom
34. a-člena ZAvMS poslal vladi v sprejem.
Vir: MK
Vlada se strinja z uporabo splošnega izvoznega dovoljenja za izvoz v Združeno kraljestvo
Če bi prišlo do izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma, bi to vplivalo na trgovino z
blagom z dvojno rabo med EU in Združenim kraljestvom. Zato se Vlada RS strinja, da bi v tem primeru
v skladu z Uredbo Sveta za izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v Združeno kraljestvo po datumu izstopa
podjetja potrebovala izvozno dovoljenje.
Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza,
prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo vzpostavlja skupni sistem nadzora za izvoz
blaga z dvojno rabo v skladu z mednarodnimi obveznostmi in odgovornostmi držav članic in Evropske
unije. V skladu z uredbo se za izvoz blaga z dvojno rabo v tretje države zahteva dovoljenje.
Ker je večina prenosa blaga z dvojno rabo znotraj EU nenadzorovana, se bi z izstopom Združenega
kraljestva iz EU situacija spremenila, saj bi Združeno kraljestvo postalo tretja država. Tako bi bil ves
izvoz blaga z dvojno rabo nadziran ter bi posledično potreboval dovoljenje.
Slovenija zato podpira predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 428/2009, ki predvideva uporabo instrumenta splošnega izvoznega dovoljenja EU001 za
Združeno kraljestvo. Tako bi bil izvoz v Združeno kraljestvo tudi v primeru izstopa iz EU brez
sporazuma administrativno olajšan, saj govorimo o izvozu v zaupanja vredno tretjo državo z
vzpostavljenim učinkovitim nadzorom izvoza blaga z dvojno rabo. Hkrati tako zmanjšujemo tveganje
ustvarjanja neenakih konkurenčnih pogojev držav članic EU.
Vir: MGRT

Slovenija podpira spremembe evropskih predpisov glede nadzora e-trgovanja
Vlada je na današnji seji sprejela stališče, da Slovenija podpira predloga evropske direktive glede
uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev in nekaterimi domačimi dobavami blaga ter
uredbe za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV.
Na področju e-trgovine je pri dobavah končnim potrošnikom na skupnem trgu treba dodatno urediti
nove mehanizme in orodja za davčne organe za potrebe nadzora in odkrivanja davčnih goljufij.
Slednje naj bi zagotovila predloga Evropske komisije v svežnju glede izmenjave plačilnih informacij za
namene DDV. Predlagani direktiva in uredba se začneta uporabljati 1. januarja 2022.
Namen predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev
za ponudnike plačilnih storitev in nekaterimi domačimi dobavami blaga je rešiti problem goljufij na
področju DDV pri e-trgovanju s okrepitvijo sodelovanja med davčnimi organi in ponudniki plačilnih
storitev. Po navedbah Evropske komisije se prek 90 % spletnih nakupov opravi s kreditnimi plačili,
direktnimi obremenitvami in plačili s karticami, tj. prek posrednika, vključenega v transakcijo (ponudnik
plačilnih storitev), ta trend pa se bo nadaljeval in v prihodnje naraščal. Ponudniki plačilnih storitev zato
lahko podajo popolno sliko spletnih nakupov davčnim organom. Končni cilj tega predloga je omogočiti

izmenjavo informacij o plačilih, ki jih davčni organi pridobijo od ponudnikov plačilnih storitev, med
državami članicami, kar je vsebina drugega predloga v svežnju za izmenjavo informacij o plačilih
glede DDV, in sicer predloga uredbe, ki ureja upravno sodelovanje za boj proti goljufijam na področju
DDV.
S predlogom Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev
upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV se v Uredbo Sveta (EU) št. 904/2010
o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost dodaja novo
poglavje, v katerem se uvede nov osrednji elektronski sistem za vodenje informacij o plačilih, ki ga bo
razvila Evropska komisija. Poleg tega je dodana obveznost za države članice, da zbirajo evidence, ki
jih dajo v elektronski obliki na voljo ponudniki plačilnih storitev v skladu z direktivo o DDV. Da bi bilo
upravno breme ponudnikov plačilnih storitev čim manjše, je treba z izvedbenimi akti sprejeti skupno
elektronsko obliko za zbiranje teh informacij. Pristojni organi držav članic bodo morali v centralni
sistem posredovati informacije, ki jih vsako četrtletje zberejo od ponudnikov plačilnih storitev s
sedežem v njihovi državi članici.
Vir: MF
Slovenija za podrobnejša izvedbena pravila na področju davka na dodano vrednost
Vlada je sprejela stališče, da Slovenija podpira predloga direktive in predloga izvedbene uredbe, s
katerima se urejajo predvsem obveznosti za elektronske vmesnike, ki sodelujejo pri dobavah blaga in
storitev ter pravila za uporabo posebne ureditve za obračunavanje in plačevanje DDV preko t.i.
sistema VEM (vse na enem mestu).
Svet za ekonomske in finančne zadeve je decembra 2017 potrdil sveženj treh predlogov glede DDV
ureditve na področju e-trgovanja, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2021. Za implementacijo
svežnja pa je treba sprejeti tudi podrobnejša izvedbena pravila na ravni EU, kar bo omogočilo enotno
izvajanje pravil v vseh državah članicah. Evropska komisija je zato 11. decembra 2018 v obravnavo
predložila nov sveženj predlogov, in sicer direktive in izvedbene uredbe.
Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo
blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga vsebuje dodatne določbe, ki so nujno
potrebne za izvajanje direktive o DDV v delu, ki se nanaša na dobavo blaga prek spletnih platform, in
v delu, ki se nanaša na uporabo posebne ureditve za prijavo in plačilo uvoznega DDV, ko se ne
uporabi sistem VEM, vendar teh pravil ni mogoče določiti v izvedbenem predpisu. Predlog med drugim
določa pravila, s katerimi se pravilno določi kraj obdavčitve in določi oprostitev za prvo dobavo s
pravico do odbitka vstopnega DDV za dobavitelja, platformam se dovoli uporaba EU sheme VEM za
te dobave, omogoča se poenostavljena ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV, kadar se ne
uporabi ureditev VEM.
Predlog izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo
blaga ali opravljanjem storitev, ki jih lajšajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne
zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in
opravljajo nekatere domače dobave blaga pa vsebuje podrobnejša izvedbena pravila, ki bodo
zagotovila enotno izvajanje DDV Direktive v vseh državah članicah.
Vir: MF
Odgovor na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o financiranju kulturne dejavnosti
Gimnazije Kranj
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Branko Grims je na vlado naslovil vprašanje v
zvezi s financiranjem izjemno kvalitetne kulturne dejavnosti Gimnazije Kranj. Ta bi za izvedbo
vsakoletnega božičnega koncerta v Cankarjevem domu potrebovala dodatna finančna sredstva, saj se
je njihov dosedanji glavni donator umaknil in ne bo več sofinanciral izvedbe koncerta. Na gimnaziji so
se s prošnjo za zagotovitev sredstev obrnili tudi na ministrstvo za izobraževanje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vodstvu Gimnazije Kranj pojasnilo, da ne more
sofinancirati dejavnosti zavoda, ki niso del izvedbe srednješolskih izobraževalnih programov.
Ministrstvo za kulturo pa sredstva dodeljuje v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo preko javnih pozivov in razpisov, na katere se lahko prijavijo izvajalci kulturnih programov in
projektov. Tako se iz tega vira ne morejo zagotavljati sredstva za obšolske dejavnosti učencev,
vajencev in dijakov.
Vir: MIZŠ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje o davku na motorna vozila
Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z davkom na motorna vozila
(DMV).
Poslanec Franc Breznik je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z davkom na motorna
vozila Poslanec navaja, da se je ureditev DMV v zadnjih letih večkrat spreminjala, hkrati ocenjuje, da
je zaradi visoke obdavčitve prišlo do množične registracije vozil višjega cenovnega razreda v tujini.
Poslanec zato vlado sprašuje, ali namerava v bližnji prihodnosti spremeniti ureditev DMV in ali
namerava ukiniti dodatni DMV za vozila z motorji nad 2.500 ccm.
Vlada odgovarja, da je bil DMV uveden leta 1999, ureditev pa je bila nekajkrat novelirana. V skladu z
Zakonom o davku na motorna vozila se davek plačuje od prometa posameznih motornih vozil iz
določenih tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife, ki se dajo prvič v promet ali se
prvič registrirajo na območju Slovenije. Davčna stopnja je bila prvotno določena samo glede na
prodajno ceno motornega vozila, v letu 2010 pa se je z novelo zakona davčna stopnja vezala še na
okoljske komponente (npr. izpust CO2, kriteriji Euro standardov, izpusti trdih delcev).
Stopnja davka za avtomobile je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se
uporablja za pogon. Poleg emisij CO2 in vrste goriva na višino davka vplivajo še druge okoljske
komponente (Euro standard in izpust trdnih delcev). Za bivalna vozila, motorna kolesa ter trikolesa in
štirikolesa je stopnja davka odvisna od moči motorja. Podobna ureditev kot je za avtomobile glede
povečanja stopnje davka na podlagi okoljskih komponent je urejena tudi za omenjena motorna vozila.
Z uveljavitvijo ZUJF je bil v letu 2012 poleg DMV uveden dodatni davek na motorna vozila, ki se prav
tako plačuje od davčne osnove (t.j. prodajne cene) motornega vozila. Namen uvedbe dodatnega
davka na motorna vozila je bil, da se dodatno obdavči t.i. luksuzna motorna vozila, kar so praviloma
tudi motorna vozila z večjo prostornino motorja, zato je stopnja dodatnega davka na motorna vozila
odvisna od prostornine motorja.
V luči prestrukturiranja davčnih bremen so bile v letih 2017 in 2018 vodene aktivnosti s ciljem pregleda
veljavnih ukrepov, ki spodbujajo doseganje okoljskih ciljev ter opredelitve nabora možnih ukrepov, da
bi se zagotovila večja učinkovitost veljavnih ukrepov in s tem tudi racionalnost pri porabi proračunskih
sredstev.
V prihodnosti bo tako potrebna tudi prenova Zakona o davku na motorna vozila, in sicer predvsem
zaradi sprememb na področju prometne zakonodaje glede novih preskusnih postopkov za merjenje
emisij CO2 novih motornih vozil (t.i. novi preskusni postopek WLTP) kot tudi z namenom zagotavljanja
okoljskih ciljev. V okviru prenove omenjenega zakona se namerava urediti enotna dajatev.
Vir: MF
Vlada o Informaciji o zavezah iz sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev
sindikatov javnega sektorja
Vlada se je seznanila z Informacijo o zavezah iz sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev
sindikatov javnega sektorja.
V navedenih aktih so vlada in pristojni ministri sprejeli zaveze, ki jih je v določenih rokih potrebno

realizirati. Informacija zajema zaveze iz sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev
sindikatov javnega sektorja ter predloge sklepov vlade, s katerimi se pristojnim organom nalaga
zadolžitve v zvezi s posameznimi zavezami in določa način ter roke za njihovo realizacijo.
V okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja je vlada oziroma z njene
strani pooblaščeni ministri 3. 12. 2018 s predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisala Dogovor o
plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in
poklicev za realizacijo dogovorjenega. Tega dne so bili podpisani tudi stavkovni sporazumi z
nekaterimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, in sicer s sindikati, vključenimi v Koordinacijo
stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije in s Sindikatom zdravstva in
socialnega varstva Slovenije. Dne 27. 12. 2018 je bil podpisan tudi Sporazum o razreševanju
stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije ter Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom
policistov.
Vir: MJU

Vlada je sprejela projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike
ilegalnih migracij
Vlada je na današnji seji sprejela poseben vladni projekt Varovanje schengenske meje EU in
obvladovanje problematike ilegalnih migracij.
Vlada se je v sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS in policijskima sindikatoma,
ki je bil podpisan 27. decembra 2018, zavezala, da bo v roku 30 dni od podpisa sporazuma sprejela
posebni vladni projekt z naslovom Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike
ilegalnih migracij.
Ministrstvu za notranje zadeve se tako za izvedbo projekta zagotovijo dodatna sredstva v višini 15
milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela. S tem se bo zagotovilo ustrezno plačilo javnih uslužbencev Ministrstva za
notranje zadeve in Policije, ki so posredno ali neposredno nadpovprečno obremenjeni z varovanjem
schengenske meje EU in obvladovanjem problematike nedovoljenih migracij. Delovna uspešnost se
začne izplačevati od izplačila plače za januar 2019 dalje, plačuje pa se jo do izpolnitve zavez iz II.
točke sporazuma.
Vir: MNZ
Vlada se je seznanila s programom dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto
2019, poročilom o delu in finančnem poslovanju agencije v letu 2018 in besedilom za javno
objavo o aktivnostih agencije v letu 2018
Vlada se je seznanila s programom dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2019,
poročilom o delu in finančnem poslovanju agencije v letu 2018 in besedilom za javno objavo o
aktivnostih agencije v letu 2018.
Program in poročilo sta tajna dokumenta, zato agencija slovensko javnost seznanja o opravljenem
delu in izvedenih aktivnostih v posebnem dokumentu, s katerim želi širši javnosti v največji možni meri
pregledno predstaviti obseg in vsebino svojega delovanja v preteklem letu. Dokument Aktivnosti Sove
v letu 2018 je objavljen na spletni strani agencije. Z objavo agencija želi omogočiti vpogled v svoje
delovanje, prispevati k ozaveščanju širše javnosti o sodobnih varnostnih grožnjah in tveganjih ter
predstaviti svojo vizijo razvoja, ki je usmerjena izključno v zagotavljanje varnosti Republike Slovenije,
vseh njenih državljanov in oseb, ki se nahajajo na njenem ozemlju.
Vir: Sova

Vlada kot skupščina imenovala nadzorni svet Kapitalske družbe
Vlada je kot skupščina Kapitalske družbe za dobo štirih let v nadzorni svet družbe z 2. februarjem
imenovala dr. Borisa Žnidariča, Mirka Miklavčiča in mag. Ladislava Rožiča.
Vlada se je kot skupščina Kapitalske družbe seznanila, da s 1. februarjem poteče mandat članom
nadzornega sveta Kapitalske družbe, dr. Borisu Žnidariču, Cirili Surina Zajc in mag. Ladislavu Rožiču.
Zato je danes za dobo štirih let v nadzorni svet z 2. februarjem imenovala dr. Borisa Žnidariča, Mirka
Miklavčiča in mag. Ladislava Rožiča.
Nadzorni svet Kapitalske družbe ima skladno z določili Zakona o Slovenskem državnem holdingu šest
članov, ki se jih izvoli na naslednji način:
tri člane na predlog SDH,
dva člana na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države in
enega člana na predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje
države.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. V dosedanji sestavi
nadzornega sveta so bili trije člani, dr. Boris Žnidarič in Cirila Surina Zajc (imenovana na predlog
zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države) ter mag. Ladislav Rožič (imenovan na
predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države), ki jim je 1.
februarjem 2019 poteče štiriletni mandat.
Skladno z določili zakona in statuta je bil za potrebe oblikovanja predloga novih treh kandidatov za
člane nadzornega sveta na Kapitalski družbi opravljen postopek evidentiranja kandidatov, ki jih
predlagajo posamezni predlagatelji, v izvolitev za člane nadzornega sveta pa so bili predlagani dr.
Boris Žnidarič in Mirko Miklavčič (na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države)
ter mag. Ladislav Rožič (na predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za
območje države). Vlada jih je kot skupščina Kapitalske družbe z 2. februarjem 2019 imenovala v
nadzorni svet družbe.
Vir: MF
Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vlada je s 1. 2. 2019 imenovala Simono Vrevc za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za
kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer do imenovanja generalnega
direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. 7.
2019.
Dosedanji generalni direktorici Direktorata za kmetijstvo na MKGP poteče mandat z 31. 1. 2019.
Simona Vrevc izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalne
direktorice Direktorata za kmetijstvo. Je diplomirana inženirka rastlinske proizvodnje, dosedanje delo
je opravljala na MKGP v Službi za EU in mednarodne zadeve kot sekretarka, zato delo na ministrstvu
dobro pozna, še posebej področje Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja. Ima bogate
mednarodne izkušnje, med drugim je delala na SPBR v Bruslju in bila namestnica generalne
sekretarke Alpske konvencije s sedežem v Innsbrucku.
Vir: MKGP

Erik Pagon imenovan za v. d. generalnega sekretarja v MNZ
Vlada je z današnjim dnem s položaja generalne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve razrešila
Barbaro Šefman Sardoč in s 1. februarjem 2019 za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenovala
Erika Pagona, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku,
vendar največ za šest mesecev.

Erik Pagon je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, od leta 2013 zaposlen v Upravi RS za
zaščito in reševanje, nazadnje kot vodja Oddelka za logistično podporo.
Vir: MNZ
Vlada v svet Psihiatrične bolnišnice Idrija imenovala Alenko Šik
Vlada je v svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija imenovala Alenko Šik.
Svet zavoda PB Idrija je bil začetkom meseca julija 2018 seznanjen s smrtjo dr. Vlaste Meden
Klavora. Svet zavoda PB Idrija je zato predlagal ustanovitelju, da izvede postopek za določitev
nadomestnega člana/članice v svetu zavoda v času do poteka mandata sveta zavoda. Alenka Šik
izpolnjuje pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda.
Vir: MZ
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov medresorske komisije za napotitev oseb v
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
Vlada je sprejela sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov medresorske komisije za napotitev
oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.
V medresorski komisiji za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije je
razrešila namestnico predsednika medresorske komisije Jožico Bračun Bokor, Ministrstvo za zunanje
zadeve, ter namesto nje za namestnika predsednika medresorske komisije imenovala Primoža
Koštrico, Ministrstvo za zunanje zadeve.
Razrešila je članico medresorske komisije, Tino Brecelj, Ministrstvo za pravosodje, in namesto nje za
članico medresorske komisije imenovala dr. Dominiko Švarc Pipan, Ministrstvo za pravosodje.
Razrešila je članico Danijelo Mišić Pogorevc, Ministrstvo za javno upravo, in namesto nje za članico
medresorske komisije in imenovala dr. Bredo Mulec, Ministrstvo za javno upravo.
Razrešila je članico mag. Darinko Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in namesto
nje za članico medresorske komisije imenuje Majo Mihelič Debeljak, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Razrešila je namestnico člana Matejo Dolinar, Ministrstvo za finance, in namesto nje za namestnika
člana medresorske komisije imenovala Martina Zdovca, Ministrstvo za finance.
Predsednik izbirne komisije izmed članov medresorske komisije imenuje člane izbirnih komisij, ki
glede na področje, ki ga pokrivajo, vodijo postopke napotitev oseb v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije. Zaradi menjav delovnih področij nekaterih članov in namestnikov članov je
ministrstvo za zunanje zadeve pozvalo ministrstva, da posredujejo informacije o potrebnih
spremembah v zvezi s člani in njihovimi namestniki v medresorski komisiji. Razrešitev nekaterih
dosedanjih članov in njihovih namestnikov ter imenovanje novih članov in namestnikov sta potrebna,
da bodo medresorska komisija in izbirne komisije lahko nemoteno izvajale postopke napotitev, kot jih
določa ZNOMCMO.
Vir: MZZ
Vlada sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo
ukrepov proti prekarnosti
Slovenija se sooča z izzivom dostojnega dela, ki bi združevalo dostop do polne in produktivne
zaposlitve, novih in kakovostnih delovnih mest, s pravicami, socialno, ekonomsko in pravno varnostjo

ter spodbujalo socialni dialog. Za ohranitev najvišjih možnih standardov socialne države in državne
blaginje je nujen tudi celosten pristop k reševanju problematike.
Ker do sedaj izvedeni ukrepi problematiko prekarnosti naslavljajo dokaj parcialno, nujen pa je
sistemski pristop, je potrebna ustanovitev Medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo
ukrepov proti prekarnosti. Ta delovna skupina se ustanavlja z namenom, da preuči stanje prekarnosti
v Sloveniji in na podlagi ugotovljenega pripravi celovit nabor ukrepov za odpravo prekarnosti.
V delovno skupino so imenovani naslednji člani:

Tilen Božič, vodja delovne skupine, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti,

mag. Katja Rihar Bajuk, namestnica vodje delovne skupine, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti,

predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo,

mag. Bojan Kurež, namestnik predstavnika ministrstva, pristojnega za kulturo,

mag. Pia Vračko, predstavnica ministrstva, pristojnega za zdravje,

Vesna Žejn, namestnica predstavnice ministrstva, pristojnega za zdravje,

Natalija Kovač Jereb, predstavnica ministrstva, pristojnega za finance,

mag. Saša Jazbec, namestnica predstavnice ministrstva, pristojnega za finance,

mag. Tanja Strniša, predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,

mag. Jana Jenko, namestnica predstavnice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,

dr. Dominika Švarc Pipan, predstavnica ministrstva, pristojnega za pravosodje,

Andrej Omerzel, namestnik predstavnice ministrstva, pristojnega za pravosodje,

dr. Jernej Štromajer, predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost
in šport,

Klemen Mesarec, namestnik predstavnika ministrstva, pristojnega za
izobraževanje, znanost in šport,

Mojca Ramšak Pešec, predstavnica ministrstva, pristojnega za javno upravo,

Peter Pogačar, namestnik predstavnice ministrstva, pristojnega za javno upravo,

Eva Štravs Podlogar, predstavnica ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj
in tehnologijo,

Jernej Tovšak, namestnik predstavnice ministrstva, pristojnega za gospodarski
razvoj in tehnologijo.

Vir: MDDSZ

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov
sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in imenovala člane delovne skupine ter njihove
namestnike. Ustanovitev delovne skupine je posledica zaveze vlade iz novembra 2018, ko je s
predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019.
Delovno skupino bodo sestavljali predstavniki vseh ministrstev, razen Ministrstva za zunanje zadeve.
Ministrstva so, vsako na svojem delovnem področju, pristojna za strokovno pomoč in strokovni nadzor
občin v delu, ki se nanaša na delovno področje ministrstva, hkrati pa pripravljajo predloge predpisov,
ki določajo naloge in pristojnosti občin.
Naloge delovne skupine so pregled predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške
občin, priprava usmeritev za predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim
ministrstvom pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb
zakonodaje. Svoje delo mora zaključiti do konca junija 2019.

Za vodjo delovne skupine vlada imenuje ministra za javno upravo, Rudija Medveda, za njegovega
namestnika pa Leona Behina, državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo.
Za člane in njihove namestnike se imenujejo:
– dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo – član in
mag. Andrej Čokert, Služba za lokalno samoupravo, kot njegov namestnik,
– mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance – članica in mag. Rajko Puš, vodja
Sektorja za sistem financiranja lokalni skupnosti, kot njen namestnik,
– Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti – članica in Barbara Tiselj, generalna direktorica Direktorata za socialne zadeve, kot
njena namestnica,
– Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - članica
in Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, kot njen namestnik,
– mag. Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za
infrastrukturo – članica in Damir Topolko, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
kot njen namestnik,
– Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – članica ter Vida
Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo in Mateja Zidar z Oddelka za izvrševanje
finančnega načrta, kot njeni namestnici,
– dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – član in
Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, kot njegov
namestnik,
– državni sekretar, Ministrstvo za kulturo – član in mag. Bojan Kurež, v.d. generalnega sekretarja
ministrstva, kot njegov namestnik,
– mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve – članica in Darinka
Sfiligoj, vodja Pravne službe, kot njena namestnica,
– mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo – član in Darko But, generalni direktor
Uprave RS za zaščito in reševanje, kot njegov namestnik,
– Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor – član in Luka Ivanič, Služba za sistem
okolja in prostora, kot njegov namestnik,
– Gregor Strojin, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje – član in Miha Verčko, generalni direktor
Direktorata za civilno pravo, kot njegov namestnik,
– mag. Pia Vračko, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje – članica in Petra Tomažič, Direktorat
za zdravstveno ekonomiko, kot njena namestnica,
– Mag. Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade RS – članica in Miha Bizant, kot njen
namestnik.
Vodja delovne skupine na seje delovne skupine vabi tudi predstavnike občin, ki so jih določila
reprezentativna združenja občin in Mestna občina Ljubljana kot glavno mesto. Vsako reprezentativno
združenje je določilo po dva predstavnika, Mestna občina Ljubljana pa enega in sicer:
– Melita Čopar, Skupnost občin Slovenije,
– Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije,
– Mihela Smrdel, Združenje občin Slovenije,
– Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije,
– Mag. Ingrid Mastnak, Združenje mestnih občin Slovenije,
– Dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije in
– Urša Otoničar, Glavno mesto Republike Slovenije.
Vir: MJU

Vlada imenovala pogajalske skupine za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih
pogodb dejavnosti oziroma poklicev
Vlada imenuje pogajalske skupine za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb
dejavnosti oziroma poklicev v naslednji sestavi:
a) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za
državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih
skupnosti:

1. Rudi MEDVED, minister za javno upravo, vodja;
2. Mojca RAMŠAK PEŠEC, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo,
namestnica vodje;
3. Štefka KORADE PURG, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
4. Peter POGAČAR, v.d. generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za
javno upravo, član;
5. mag. Branko VIDIČ, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, član;
6. Slavica SKOBIR, vodja Sektorja za splošne, pravne in ekonomske zadeve Uprave
RS za izvrševanje kazenskih sankcij, članica;
7. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, generalni sekretar na Ministrstvu za finance, član;
8. Franc JAVORNIK, namestnik generalnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo,
član;
9. mag. Danilo JAMER, policijski svetnik na Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, član;
10. Primož KOŠTRICA,namestnik generalnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje
zadeve, član;
11. Janko MARINKO, generalni sekretar Vrhovnega sodišča, član;
12. Anže KROMAR, vodja Skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem
tožilstvu RS, član;
13. Tatjana PEČAR RUS, višja svetnica za razvoj uprave Državnega odvetništva,
članica;
14. Jožica VELUŠČEK, vodja Odseka za upravljanje s kadri, MO Ljubljana, članica;
15. Robert KOS, direktor urada za Organizacijo in kadre na Ministrstvu za notranje
zadeve, član;
16. Jožica GROM, sekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
b) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za kmetijsko
dejavnost:
1. dr. Aleksandra PIVEC, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vodja;
2. mag. Tanja STRNIŠA, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, namestnica vodje;
3. mag. Mateja BIZJAK, namestnica generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
4. mag. Katarina HOČEVAR, vodja Službe za kadrovske zadeve na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
5. Špela PERME, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
6. Valter GERIČ, višji svetovalec na Ministrstvu za javno upravo, član.
c) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gozdarsko
dejavnost:
1. dr. Aleksandra PIVEC, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vodja;
2. dr. Jože PODGORŠEK, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, namestnik vodje;
3. mag. Alenka KORENJAK, sekretarka v Sektorju za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
4. mag. Katarina HOČEVAR, vodja Službe za kadrovske zadeve na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
5. Špela PERME, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
6. Valter GERIČ, višji svetovalec na Ministrstvu za javno upravo, član.
d) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
okolja in prostora:
1. Melina OMRZEL PETEK, Inšpektorat RS za okolje in prostor, vodja;
2. mag. Mojca PELKO PLETERŠEK, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
namestnica vodje;
3. Polona KOPRIVC, višja svetovalka na Ministrstvu za finance, članica;
4. mag. Nastja BRELIH, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;

5. Marina DOBRAŠ, višja svetovalka na Ministrstvu za finance, članica.
e)

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gasilsko
dejavnost:
1. dr. Klemen GROŠELJ, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, vodja;
2. Branko DERVODEL, namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in
reševanje na Ministrstvu za obrambo, namestnik vodje;
3. Irena MOMIĆ, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
4. Aleš CIRINGER, direktor Gasilske brigade Maribor, predstavnik Skupnosti občin
Slovenije, član;
5. Tomaž KUČIČ, poveljnik Gasilske brigade Ljubljana, predstavnik Združenja mestnih
občin Slovenije, član;
6. Mojca KUSTEC, višja svetovalka na Ministrstvu za javno upravo, članica.

f)

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbe za dejavnost
obvezne socialne varnosti:
1. mag. Ksenija KLAMPFER, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, vodja;
2. Breda BOŽNIK, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, namestnica vodje;
3. Katja RIHAR BAJUK, direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
4. Nina PIRNAT, Vodja – Direktor področja I – Področje za odločanje o pravicah in za
medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, članica;
5. mag. Klavdija KOBAL STRAUS, generalna direktorica direktorata za dolgotrajno
oskrbo na Miistrstvu za zdravje, članica;
6. mag. David KLARIČ, namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, član;
7. Tatjana KOLENC, višja pravna svetovalka I na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, članica;
8. Simona POLJANŠEK, višja svetovalka na Ministrstvu za finance, članica;
9. Mojca KUSTEC, višja svetovalka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
10. Janja ROMIH, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, članica;
11. Nataša ČARMAN KORENJAK, direktorica OE Kranj, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, članica.«
g) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja:
1. dr. Jernej PIKALO, minister za izobraževanje, znanost in šport, vodja;
2. Martina VUK, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
namestnica vodje;
3. dr. Jernej ŠTROMAJER, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, član;
4. dr. Mitja BLAGANJE, generalni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, član;
5. dr. Jolanda LAZAR, v.d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in
osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članica;
6. Elvira ŠUŠMELJ, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članica;
7. Maja MIHELIČ DEBELJAK, vodja Sektorja v Uradu za razvoj in kakovost
izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članica;
8. Mojca LOČNIŠKAR, vodja finančne službe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, članica;
9. dr. Erika RUSTJA, vodja Sektorja za visoko šolstvo v Direktoratu za visoko šolstvo v
Direktoratu za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
članica;

10. Slavica ČEBULAR-MUSAR, vodja Pravne službe na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport; članica;
11. dr. Slavica ČERNOŠA, vodja Sektorja za srednje šolstvo v Direktoratu za srednje in
višje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članica;
12. Mateja DOVER EMERŠIČ, vodja Sektorja za osnovno šolstvo v Direktoratu za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, članica;
13. Anka ORAŽEM, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
14. Valter GERIČ, višji svetovalec na Ministrstvu za javno upravo, član;
15. Barbara LAVTAR, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica.
h) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva:
1. Mag. Ksenija KLAMPFER, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, vodja;
2. Breda BOŽNIK, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, namestnica vodje;
3. Aleš KENDA, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, član;
4. Mag. Klavdija KOBAL STRAUS, generalna direktorica direktorata za dolgotrajno
oskrbo na Ministrstvu za zdravje, članica;
5. Matevž LAKOTA, podsekretar na Ministrstvu za zdravje, član;
6. Tanja MATE, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu
za zdravje, članica;
7. Sonja SENICA, vodja Sektorja za kadrovske in splošne zadeve na Psihiatrični kliniki
Ljubljana, članica;
8. dr. Saša KADIVEC, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Bolnišnice
Golnik, članica;
9. dr. Milena KRAMAR-ZUPAN, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, članica;
10. Marjan SUŠELJ, univ. dipl. psih., generalni direktor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, član;
11. Jana ŽAKELJ, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
12. Petra KOČJANČIČ, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
13. mag. Dimitrij KOMIC, podsekretar na Ministrstvu za javno upravo, član;
14. Samo BERČIČ, direktor Doma upokojencev Idrija, predstavnik Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije, član;
15. mag. Darja KUZMANIČ KORVA, sekretarka Skupnosti Centrov za socialno delo
Slovenije, članica;
16. Leon ŠTEMBERGER, direktor Varstveno delovnega centra Šentjur, predstavnik
Skupnosti varstveno delovnih centrov, član;
17. dr. Valerija BUŽAN, direktorica CUDV Dolfke Boštjančič, predsednica Skupnosti
organizacij za usposabljanje Slovenije, članica;
18. Davor DOMINKUŠ, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, član;
19. Tanja AMON, generalna direktorica Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
20. Tatjana JEVŠEVAR, Združenje zdravstvenih zavodov RS, članica;
21. Janja MOČAN, Združenje zdravstvenih zavodov RS, članica.
i)

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike:
1. Samo FAKIN, minister za zdravje, vodja;
2. mag. Mirko STOPAR, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko na
Ministrstvu za zdravje, namestnik vodje;
3. Tanja MATE, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu
za zdravje, članica;
4. Matevž LAKOTA, podsekretar na Ministrstvu za zdravje, član;
5. mag. Robert CUGELJ, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, član;

6.
7.
8.
9.

asist. Metka PETEK UHAN, direktorica, Zdravstveni dom Ptuj, članica;
Janja MOČAN, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, članica;
Janez LAVRE, direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, član;
mag. Darko TOMŠIČ, direktor zobozdravstvenega varstva Zdravstvenega doma
Nova Gorica, član;
10. Marjan SUŠELJ, univ. dipl. psih., generalni direktor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, član;
11. Jana ŽAKELJ, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
12. mag. Dimitrij KOMIC, podsekretar na Ministrstvu za javno upravo, član;
13. mag. Nastja BRELIH, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
14. Tina JAMŠEK, vodja sektorja za koordinacijo zdravstvenega varstva na Ministrstvu
za zdravje, članica.

j)

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi:
1. Samo FAKIN, minister za zdravje, vodja;
2. Tanja MATE, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu
za zdravje, namestnica vodje;
3. Klavdija KOBAL STRAUS, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na
Ministrstvu za zdravje, članica;
4. Petra TOMAŽIČ, višja svetovalka na Ministrstvu za zdravje,
5. Zdenka TIČAR, sekretarka na Ministrstvu za zdravje, članica;
6. dr. Saša KADIVEC, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Bolnišnice
Golnik, članica;
7. Vesna VIŽINTIN, vodja Splošne službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
članica;
8. mag. Darko TOMŠIČ, direktor zobozdravstvenega varstva Zdravstvenega doma
Nova Gorica, član;
9. Marjan SUŠELJ, univ. dipl. psih., generalni direktor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, član;
10. Jana ŽAKELJ, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
11. Tina SLAPAR, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
12. Petra KOCJANČIČ, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica;
13. Tomaž ČEBULJ, vodja sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij v Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član;
14. dr. Valerija BUŽAN, direktorica CUDV Dolfke Boštjančič, predsednica Skupnosti
organizacij za usposabljanje Slovenije, članica;
15. Samo BERČIČ, direktor Doma upokojencev Idrija, predstavnik Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije, član;
16. Dr. Vesna ZUPANČIČ, podsekretarka na Ministrstvu za zdravje, članica;
17. Tatjana JEVŠEVAR, Združenje zdravstvenih zavodov RS, članica;
18. Janja MOČAN, Združenje zdravstvenih zavodov RS, članica.

k) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti:
1. minister za kulturo, vodja;
2. državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, namestnik vodje;
3. Tamara VONTA, generalna direktorica Direktorata za medije na Ministrstvu za
kulturo, članica;
4. Metka ŠOŠTERIČ, v.d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost na
Ministrstvu za kulturo, članica;
5. Maja BAHAR DIDOVIĆ, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino,
Ministrstvo za kulturo, članica;
6. Tanija KOFALT, sekretarka na Ministrstvu za kulturo, članica;
7. Tannja BERČON, podsekretarka na Ministrstvu za kulturo, članica;
8. Jana ŽAKELJ, višja svetovalka na Ministrstvu za finance, članica;
9. mag. Nastja BRELIH, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica.

l)

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za
raziskovalno dejavnost:
1. dr. Jernej PIKALO, minister za izobraževanje, znanost in šport, vodja;
2. dr. Jernej ŠTROMAJER, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, namestnik vodje;
3. dr. Tomaž BOH, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, član;
4. dr. Mitja BLAGANJE, generalni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, član;
5. Slavica ČEBULAR MUSAR, vodja Pravne službe na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport, članica;
6. Mojca LOČNIŠKAR, vodja finančne službe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, članica;
7. dr. Meta DOBNIKAR, Vodja Sektorja za znanost v Direktoratu za znanost na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članica;
8. Anka ORAŽEM, podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica;
9. mag. Nastja BRELIH, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica.

m) Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za Javni
gospodarski zavod Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije:
-

mag. Velimir KEMEC, višji strokovni sodelavec za nabavno trženje, vodja;
Katarina AHAC, sekretarka v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije,
namestnica vodje;
Mag. Barbara PETERNELJ, sekretarka v Generalnem sekretariatu Vlade Republike
Slovenije, članica;
Irena JEREB ZALOŽNIK, vodja kadrovskega oddelka v Generalnem sekretariatu
Vlade Republike Slovenije, članica;
Sonja JAGODIC, mag.org., kadrovska služba, članica;
Branka KRIŠTOF, svetovalka na Ministrstvu za finance, članica;
Barbara LAVTAR, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica.

Vir: MJU
Vlada imenovala skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
Vlada je imenovala skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:
 Rudi MEDVED, minister za javno upravo, vodja skupine,
 Mojca RAMŠAK PEŠEC, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, namestnica
vodje,
 Peter POGAČAR, Ministrstvo za javno upravo, član,
 mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član,
 Štefka KORADE PURG, Ministrstvo za javno upravo, članica,
 Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 Nika BENEDIK, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica,
 mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, članica,
 Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, Ministrstvo za finance, član,
 Jožica GROM, Ministrstvo za finance, članica,
 mag. Irena DRMAŽ, Ministrstvo za finance, članica,
 dr. Alenka KAJZER, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj, članica,
 Lilijana KODRIČ, Ministrstvo za pravosodje, članica,
 mag. Melita ŠINKOVEC, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 mag. Mirko STOPAR, Ministrstvo za zdravje, član,























Breda BOŽNIK, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, članica,
Martina VUK, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
dr. Mitja BLAGAJNE, generalni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
član,
Matej SRDINŠEK FIRM, Ministrstvo za kulturo, član,
Tanija KOFALT, Ministrstvo za kulturo, članica,
dr. Klemen GROŠELJ, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član,
Franc JAVORNIK, Ministrstvo za obrambo, član,
Polonca DROFENIK, generalna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, članica,
mag. Radovanka PETRIČ, v. d. generalne sekretarke, Ministrstvo za okolje in prostor,
članica,
Tanja ŠARABON, v. d. generalne sekretarke, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
Primož KOŠTRICA, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
Žarko BOGUNOVIČ, generalni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
član,
Jolanda ROŽIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
mag. Barbara PETERNELJ, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
Amra KADRIČ, Skupnost občin Slovenije, članica,
Maja HVALA, Združenje občin Slovenije, članica,
mag. Larisa ISTENIČ, predstavnica občin, članica,
Jožica VELUŠČEK, Združenje občin Slovenije, članica,
Janko MARINKO, Vrhovno Sodišče Republike Slovenije, član,
Tatjana PEČAR RUS, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica,
Gaja ŠTOVIČEJ, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica.

Skupina bo pooblaščena za izvajanje aktivnosti, vezanih na usklajevanje predpisov s področja plač v
javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
Vir: MJU

Vlada podpira kandidature mag. Iva Holca, mag. Gregorja Lapajna in dr. Jasne Podreka za
izbiro nove članice oz. člana v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami
in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO)
Ivo Holc je magister znanosti in ravnatelj Višje policijske šole. Ukvarja se z nalogami, povezanimi s
človekovimi pravicami, etiko in integriteto. Organizira, vodi in nadzira sistem policijskega
izobraževanja v Sloveniji.
Gregor Lapajne je magister znanosti in zaposlen kot svetovalec za delo s povzročitelji nasilja v družini
v Društvu za nenasilno komunikacijo. Pri svojem delu se ukvarja z individualnim svetovanjem in z
vodenjem skupin namenjene moškim in mladim fantom, ki so nasilni.
Jasna Podreka je doktorica znanosti, asistentka ter raziskovalka na Oddelku za Sociologijo Filozofske
fakultete v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se primarno ukvarja z vprašanji nasilja nad
ženskami, nasilja v družini, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida.
Vlada pooblašča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da kandidature
preko Ministrstva za zunanje zadeve posreduje Svetu Evrope.
Vir: MDDSZ

Vlada predlagala
standardizacijo

novo

predstavnico

v

strokovnem

svetu

Slovenskega

inštituta

za

Vlada je kot članico Strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in
telekomunikacij Slovenskega inštituta za standardizacijo z dnem 31. januarja 2019 razrešila Andrejo
Belavić Benedik in imenovala gospo Tino Žumer kot novo članico, ki ji štiriletni mandat prične teči 1.
februarjem 2019.
Republika Slovenija je ustanovila Slovenski inštitut za standardizacijo kot slovenski nacionalni organ
za standarde, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada RS. Slovenski inštitut za
standardizacijo ima za usmerjanje strokovnega dela dva strokovna sveta, in sicer Strokovni svet za
splošno področje in Strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in
telekomunikacij.
Na podlagi 18. člena Zakona o standardizaciji člane posameznega strokovnega sveta imenuje upravni
odbor izmed priznanih strokovnjakov na področju ali področjih, za katera je strokovni svet ustanovljen.
Član strokovnega sveta je tudi predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Vlada RS, ta pa je leta 2015 v
Strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij imenovala
gospo Andrejo Belavić Benedik iz Ministrstva za infrastrukturo. Ker je s 1. julijem 2018 gospa Belavić
Benedik prenehala svojo službo na Ministrstvu za infrastrukturo, se za novo štiriletno mandatno
obdobje predlaga gospo Tino Žumer, prav tako iz Ministrstva za infrastrukturo.
Vir: MGRT

