SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 7. februar 2019

18. redna seja Vlade RS

Predlog Zakona o ratifikaciji
Severne Makedonije

Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Protokola k
Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije, podpisanega v Bruslju 6.
februarja 2019 in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
Zahodni Balkan ima strateški pomen za varnost Republike Slovenije, Nata in Evropske unije.
Evroatlantska širitev na področje Zahodnega Balkana ostaja eden ključnih spodbujevalcev napredka v
regiji in zagotavlja njeno stabilnost.
12. junija 2018 sta Makedonija in Grčija dosegli dogovor o imenu Republika Severna Makedonija, kar
je Makedoniji odprlo pot za vabilo za članstvo. Na julijskem vrhu 2018 so zaveznice Makedonijo
povabile, da začne s pristopnimi pogovori za članstvo v Natu. Pristopni pogovori so se zaključili, ko so
bili izpolnjeni vsi predpisani pogoji in procesi, ki jih določa sporazum med Makedonijo in Grčijo
(Prespanski sporazum). To je bil pomemben premik na poti nadaljnje širitve Nata, k čemur je s svojimi
prizadevanji močno prispevala tudi Slovenija.
Postopek vključevanja držav v Nato je sestavljen iz več faz, ki se prične s povabilom Zavezništva na
pristopne pogovore. V skladu z odločitvijo vrha Nato 2018 je bil pripravljen "načrt za izvedbo pristopnih
pogovorov", na osnovi katerega je GS Nato makedonskemu zunanjemu ministru posredoval pismo z
vabilom za uradni začetek pristopnih pogovorov.
Po sprejetju ustavnih sprememb s strani makedonskega parlamenta in ratifikaciji Prespanskega
sporazuma v Grčiji in Makedoniji je Severnoatlantski svet (NAC) potrdil osnutek besedila protokola o
pristopu. Pristopni protokol so podpisali stalni predstavniki pri zvezi Nato. Za Republiko Slovenijo je 6.
februarja 2019 protokol podpisal Jelko Kacin, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri
zvezi Nato.
V skladu s svojim drugim členom protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga je sprejela. Vlada Združenih držav
Amerike obvesti vse pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema vsakega takega
uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti tega protokola.
Vir: MZZ
Vlada z uredbo spreminja dinamiko izplačil donacij iz naslova dohodnine
Vlada je sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki določajo novo
dinamiko izplačevanja donacij iz dohodnine.
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije je izdana na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini in
med drugim ureja izplačevanje donacij iz naslova dohodnine upravičencem do donacij. Vlada s
tokratno spremembo uredbe spreminja časovno dinamiko izplačevanja donacij iz naslova dohodnine.

V letu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah, ki se posredno, preko financiranja Sklada
za razvoj nevladnih organizacij, veže na donacije iz naslova dohodnine. Sredstva iz naslova
dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov,
financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z Zakonom o
dohodnini lahko, se na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah prenesejo na Sklad za razvoj
nevladnih organizacij ob začetku leta, upoštevajoč vse odločbe o odmeri dohodnine, ki so postale
dokončne v preteklem letu.
Do sedaj so se izplačila donacij iz naslova dohodnine izvajala štirikrat letno, in sicer do 20. marca, do
20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra, glede na zaključene odmere dohodnine. Glede na
določila Zakona o nevladnih organizacijah bo Finančna uprava RS za namene financiranja sklada in
za zagotovitev potrebnih podatkov, izvajala še dodatne obdelave podatkov (poleg tistih, ki jih za
namene izplačevanja donacij iz naslova dohodnine že izvaja). Takšna pogostost izvajanja obdelav je
neracionalna, predvsem zato, ker se glavnina donacij (preko 90 %) izplača v septembrski tranši, ko je
zaključena glavnina odmere dohodnine za preteklo leto. V preostalih treh tranšah pa se upravičencem
izplača manj kot 10 % namenjenih donacij.
Vlada je z namenom poenostavitve postopkov in ekonomičnosti sprejela uredbo, s katero se bodo
izplačila donacij iz naslova dohodnine izvajajo dvakrat letno, in sicer do 20. januarja in do 20.
septembra.
Vir: MF
Sprejeta je Uredba glede neupravičenega geografskega blokiranja
Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in
drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu. S tem se odpravljajo težave potrošnikov EU, ki izvirajo iz
njihovega državljanstva, kraja stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja.
Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik
diskriminacije na notranjem trgu bo v slovenski pravni red prenesena Uredba (EU) Evropskega
parlamenta in Sveta o naslovitvi neupravičenega čezmejnega geografskega blokiranja.
Cilj je zagotoviti več priložnosti za potrošnike in podjetja na notranjem trgu EU. Uredba določa
obveznost, da se vse stranke EU v enakem položaju obravnavajo enako, ne glede na njihovo
državljanstvo, kraj stalnega prebivališča ali sedež podjetja.
Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik
diskriminacije na notranjem trgu se določijo tudi pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU), nadzorni
organ, kazenske določbe in organ, pristojen za pomoč potrošnikom v primeru težav, ki bi lahko nastale
v poslovanju med potrošnikom in trgovcem, pri čezmejni elektronski prodaji (blokiranje spletnih
portalov, preusmerjanje na druge, ipd.).
Vir: MGRT

Vlada o mnenju glede spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga
je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in ga
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Branetom Golubovićem, je Državnemu zboru
predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, v katerem predlagatelj
ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna, vendar je zaradi obsežnosti in zahtevnosti delovnih
področij obeh resorjev, ki sodita pod pristojnosti ministrov brez resorja, smotrno povečati število
državnih sekretarjev na teh resorjih.

Vlada ugotavlja, da gre za spremembo zakona, ki bo omogočila imenovanje največ dveh državnih
sekretarjev, torej gre za možnost in ne za spremembo zakona v smeri, da bi vladna služba morala
imeti dva državna sekretarja. Glede na to, da ima Vlada RS dva ministra brez resorja, bi uveljavitev
predlagane spremembe zakona omogočila imenovanje največ dveh državnih sekretarjev v vladnih
službah, ki ju ministra brez resorja vodita, in sicer gre za področje zamejskih Slovencev in Slovencev
po svetu ter področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike.
Po mnenju vlade je utemeljeno, poleg krepitve že obstoječega povezovanja in sodelovanja med
matično državo in Slovenci v zamejstvu in po svetu, več pozornosti nameniti tudi možnosti povrnitve
mladih znanstvenikov in raziskovalcev v matično domovino, saj je tudi na ta način mogoče doseči
celovit razvoj in uspeh države. Prav tako pa vlada poudarja, da je treba upoštevati vlogo, naloge in
pomen Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v katere delovno
področje sodi zagotavljanje in pospeševanje črpanja sredstev iz evropskih skladov.
Vlada podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je Državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in se strinja z
možnostjo imenovanja največ dveh državnih sekretarjev v vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez
resorja. Ta rešitev v vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez resorja, bi namreč po mnenju vlade
lahko zagotavljala učinkovitejše in nemoteno delovanje vladnih služb.
Vir. MJU
Vlada o mnenju glede spremembe Zakona o državni upravi
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi, ki ga je
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in ga
pošlje v Državni zbor Republike Slovenije.
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem je Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi.
Predlog zakona spreminja določbo Zakona o državni upravi, ki določa število državnih sekretarjev na
ministrstvih. Predlagana je ureditev, v skladu s katero je dovoljeno večje število državnih sekretarjev
na ministrstvih, ki so pristojna za zdravje, izobraževanje, znanost in šport ter gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Predlagatelj v gradivu ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna, zaradi obsežnosti in
zahtevnosti delovnih področij nekaterih resorjev ter vzpostavitve nemotenega delovanja in opravljanja
nalog, pa bi bilo smotrno povečati število državnih sekretarjev na teh resorjih. Pojasnjuje tudi, da je cilj
predlaganega zakona vzpostaviti učinkovitejše delovanje ministrstva, pristojnega za zdravje,
ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva, pristojnega za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Vlada ugotavlja, da gre v navedenih primerih za zelo obsežna in zahtevna delovna področja, zato
meni, da je zakonska možnost, da se na navedenih ministrstvih lahko imenuje večje število državnih
sekretarjev, primerna rešitev.
Vlada podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi, ki ga je Državnemu zboru
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović), in se strinja z možnostjo
določitve večjega števila državnih sekretarjev na nekaterih ministrstvih (do največ tri oziroma štiri).
Strinja se tudi z argumenti, ki so navedeni kot utemeljitev predlagane rešitve, pri čemer v okviru tega
mnenja izpostavlja še nekatere dodatne vsebine in prioritete. Zaradi raznolikosti, obsežnosti in
zahtevnosti delovnih področij Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter upoštevaje razvojne prioritete v tem mandatnem
obdobju bi bilo po mnenju vlade s predlaganimi rešitvami možno zagotoviti učinkovitejše delovanje
navedenih organov.
Vir: MJU

Spremembe Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
Vlada je izdala uredbo, s katero spreminja izvajanje smernic za vseevropsko energetsko
infrastrukturo. Spremembe odpravljajo dosedanjo neskladnost pri izvajanju smernic za vseevropsko
energetsko infrastrukturo, v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje uredbe.
Na neskladnost je opozorila Evropska komisija. Skladno z uredbo o smernicah za vseevropsko
energetsko infrastrukturo je morala vsaka država članica najpozneje do 16. novembra 2013 imenovati
en nacionalni organ, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za
projekte skupnega interesa. Trenutno obstajata v Sloveniji dva pristojna organa. Uredba o izvajanju
Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, je za pristojni organ
določila „ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo“. Takrat je bilo to Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, saj je bilo odgovorno tako za energetske projekte kot za izdajo dovoljenj.
Zaradi reorganizacije ministrstev konec leta 2014 sta za ti dve področji sedaj pristojni dve ministrstvi:
Ministrstvo za infrastrukturo je pristojno za energetske projekte skupnega interesa, Ministrstvo za
okolje in prostor pa za usklajevanje procesa dovoljevanja.
S predlagano uredbo se omenjeno vprašanje ureja tako, da se za pristojni organ določi ministrstvo,
pristojno za energijo, na področju prostora in graditve pa se naloge vodenja postopkov za izdajo
celovite odločitve predajo v izvajanje ministrstvu, pristojnemu za prostor in graditev.
Vir: MzI

Oprostitev plačila uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture
Vlada je sprejela sklep, da je družba Slovenske železnice – Potniški promet, družba za opravljanje
prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o. od 9. 12. 2018 do 14.
12. 2019 oproščena plačila uporabnine v delu, ki se nanaša na opravljanje obvezne gospodarske
javne službe.
Uporabnino plačujejo prevozniki za uporabo javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji in je
namenjena kritju stroškov opravljanja dejavnosti upravljavca javne železniške infrastrukture.
Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu zagotavlja država kot
javno dobrino. Vlogo za oprostitev uporabnine je podala družba Slovenske železnice – Potniški
promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu,
d.o.o. Ministrstvo za finance je izdalo mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Nadomestilo za
izvajanje obvezne gospodarske javne službe železniškega prevoza - SŽ-Potniški promet, d. o. o.«, ki
je veljavno do leta 2031.
Vir: MzI

Soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje na univerzah v
Ljubljani in v Novi Gorici ter na FUDŠ
Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v
Ljubljani in v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2019/2020. Skupno gre za
7.920 (lani 8.101) vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij, in sicer 6.652
(lani 6.898) mest za državljane Republike Slovenije in drugih držav članic EU ter 1.268 (lani 1.203)
mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.
Na Univerzi v Ljubljani gre skupaj za 7790 razpisanih mest, na Univerzi v Novi Gorici za 60 mest in na
Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici za 70 razpisanih vpisnih mest.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje
Vlada je sprejela besedilo Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini, ki v 5. členu pod št. 29 kategorizira javno pot z oznako
JP 851672/851670 cesta Leše - Erjavec, ki poteka tudi po zemljiščih s parc. št. 503/3, parc. št. 503/4
in parc. št 347/21, vse k.o. 891 – Prevalje, delno ali v celoti v zasebni lasti, je v neskladju z 39.
členom Zakona o cestah, saj nedopustno posega v lastninsko pravico.
Ministrstvo za infrastrukturo je Občino Prevalje pozvalo, da se izreče glede ugotovljene neskladnosti,
za katere odpravo je zakonski rok že potekel. Ker občina v svojih pojasnilih ni dokazala, da so vsi
potrebni postopki za odpravo ugotovljene neskladnosti pričeti in v teku, Ministrstvo za infrastrukturo
vladi predlaga, da pri Ustavnim sodiščem Republike Slovenije vloži zahtevo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti odloka.
Vir: MzI
Vlada sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim
vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018
Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom
in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske,
Obalne, Podravske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki je v 71
občinah povzročilo škodo v višini 49.808.388,48 EUR.
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 EUR,
škoda v gozdovih 848.748,17 EUR, škoda na uničenih objektih 108.967,14 EUR, delna škoda na
stavbah 225.766,51 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 EUR, škoda na
vodotokih 38.730.018,88 EUR, škoda na gozdnih cestah 2.117.058,00 EUR, škoda na ribah 2.350,39
EUR, škoda na državnih cestah 827.654,55 EUR in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 EUR.
Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih
cestah, državnih cestah, vodotokih in gospodarstvu iz prejšnje točke presega 0,3 promila načrtovanih
prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860,64 EUR). Tako je dosežen limit za uporabo
sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Škodo je dne 14. januarja 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in
drugih nesrečah.
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah predlaga Vladi RS, da potrdi višino
ocenjene neposredne škode in naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo programe odprave
posledic škode.
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode
zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018, ki so jo opravile
občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 644,00 EUR, ki se pokrijejo iz
proračunske rezerve.
Vir: MO
Poročilo o delu Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2020
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po
letu 2020.

Vlada je 15. junija 2017 ustanovila posebno Delovno skupino za večletni finančni okvir Evropske unije
po letu 2020, katere naloge obsegajo pripravo analitičnih podlag ter predloge temeljnih stališč
Slovenije. V skladu s sklepom vlade o ustanovitvi delovna skupina o svojem delu poroča Vladi RS.
Do konca leta 2017 je delovna skupina delala predvsem na pripravi Temeljnih izhodišč Slovenije glede
večletnega finančnega okvira po letu 2020, ki ga je Vlada RS sprejela 13. 12. 2017, 20. 12. 2017 pa
potrdil tudi Državni zbor RS.
Spomladi 2018 so aktivnosti delovne skupine doprinesle k temu, da si je Slovenija v uradnem
predlogu Komisije o večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 uspela zagotoviti upravičenost do več
kot milijarde evrov kohezijskih sredstev več, kot je to veljalo za prvotne (neuradne) izračune Evropske
komisije iz februarja 2018. Gre za primer, ko je Slovenija na podlagi načrtnega in intenzivnega dela v
relativno kratkem času uspela prepričati Evropsko komisijo k spremembi njene strateške odločitve z
opaznim finančnim vplivom na vse države članice na način, ki ima velike pozitivne posledice za
Slovenijo.
V maju 2018 je delovna skupina sodelovala pri pripravi prvega odziva Vlade RS na predlog Evropske
komisije o večletnem finančnem okviru EU 2021–2027, ki je osnova za pričetek pogajanj v Svetu. V
kasnejši fazi je v okviru delovne skupine na strokovni ravni potekalo usklajevanje osnutka predloga
stališča Slovenije do večletnega finančnega okvira EU 2021–2027, ki ga je Vlada RS sprejela 25. 10.
2018, Državni zbor pa potrdil 30. 11. 2018.
Vir: KPV
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Avstralijo na drugi strani
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, sklenjenega v Manili 7. avgusta
2017.
Okvirni sporazum vzpostavlja široko partnersko podlago za krepitev vezi in sodelovanja med Evropsko
unijo in Avstralijo na številnih področjih. Glavni cilji partnerstva, ki ga vzpostavlja zadevni sporazum, je
okrepitev dialoga in sodelovanja na naslednjih področjih: politično sodelovanje pri zunanjepolitičnih
vprašanjih, sodelovanje v gospodarskih in trgovinskih zadevah in sektorsko sodelovanje. Bistveni
element sporazuma predstavlja okrepitev dialoga in sodelovanja med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami ter Avstralijo, kjer se strani med drugim zavezujeta, da bosta iskali rešitve za
regionalne in globalne izzive. Partnerstvo med EU in Avstralijo temelji na skupnih vrednotah in načelih,
kot so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države ter
mednarodnega miru in varnosti.
Politično sodelovanje obsega sodelovanje pri zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanjih skupnega
interesa, vključno z orožjem za množično uničevanje, osebnim in lahkim orožjem, bojem proti
terorizmu, spodbujanjem mednarodnega miru in varnosti ter sodelovanjem v večstranskih forumih.
Sporazum vsebuje zavezujoče politične določbe na podlagi skupnih vrednot. Te določbe so skladne s
standardnimi določbami v podobnih sporazumih, ki jih je sklenila EU in njene države članice.
Sodelovanje na področju gospodarskih in trgovinskih zadev vključuje dialog o gospodarski politiki,
spodbujanje trgovine in naložb, pri sektorskih gospodarskih in trgovinskih vprašanjih, na primer na
področju kmetijstva, tehničnih ovir v trgovini, sanitarnih in fitosanitarnih zadev, javnih naročil in
intelektualne lastnine.
Sektorsko sodelovanje obsega področje okolja, podnebnih sprememb, migracij in azila, turizma,
raziskav in inovacij, izobraževanja in kulture, konzularne zaščite, varstva osebnih podatkov, boju proti
organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti ter pravosodnega delovanja.

Pravna podlaga sporazuma sta Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije. Na
podlagi sporazuma bo ustanovljen tudi Skupni odbor, ki bo spremljal razvoj dvostranskih odnosov med
pogodbenicama.

Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami ter Novo Zelandijo
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in
sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na
drugi strani, sklenjenega v Bruslju 5. oktobra 2016.
Sporazum bo omogočil učinkovitejše dvostransko sodelovanje med EU in njenimi državami članicami
ter Novo Zelandijo z okrepitvijo političnega dialoga in izboljšanjem sodelovanja v gospodarskih in
trgovinskih zadevah ter na številnih drugih področjih skupnega interesa. Pomembno bo prispeval k
izboljšanju partnerstva med EU in Novo Zelandijo, ki temelji na skupnih vrednotah in načelih, kot so
spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države ter
mednarodnega miru in varnosti.
V sporazum so vključene ustaljene politične določbe EU o človekovih pravicah, Mednarodnem
kazenskem sodišču, orožju za množično uničevanje, osebnem in lahkem orožju ter boju proti
terorizmu. Zajema tudi sodelovanje v gospodarskih in trgovinskih zadevah ter dialog o področjih,
povezanih z drugimi sektorskim vprašanji. Poleg tega sporazum vključuje sodelovanje na številnih
področjih kot so zdravstvo, okolje, podnebne spremembe, energetika,
izobraževanje, kultura, trg delovne sile, obvladovanje nesreč, pomorske zadeve in ribištvo, promet,
pravno sodelovanje, boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ter organiziranemu kriminalu in
korupciji.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne
fundacije EU-LAK, sklenjen v Santo Domingu 25. oktobra 2016.
Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (v nadaljevanju sporazum) je bil odprt za
podpis 25. oktobra 2016 (ob prvem ministrskem srečanju EU-CELAC), Republika Slovenija pa ga je
podpisala 9. novembra 2016.
Sporazum določa cilje fundacije ter splošna pravila in smernice, ki urejajo dejavnosti, strukturo in
delovanje. Fundacija bo mednarodna organizacija s sedežem v Hamburgu in bo imela pravno
osebnost. Cilji fundacije so prispevati h krepitvi dvoregionalnega partnerstva EU in CELAC, med
drugim tudi s sodelovanjem in vključitvijo civilne družbe in drugih družbenih akterjev,spodbujanje
medsebojnega povezovanja in razumevanja med regijama, krepitev medsebojne prepoznavnosti tako
med regijama kot partnerstva samega, spodbujanje in usklajevanje ciljno usmerjene dejavnosti v
podporo dvoregionalnih odnosov, spodbujanje razprave o skupnih strategijah za izvajanje prednostnih
nalog, predvsem s spodbujanjem raziskav in študij ter spodbujanje učinkovite izmenjave in novih
priložnosti za mreženje med civilno družbo in drugimi družbenimi akterji.
Med dejavnostmi fundacije so med drugim izvajanje medregionalnih programov in pobud, spodbujanje
študij o vprašanjih, ki sta jih opredelili obe regiji, ustvarjanje novih priložnosti za stike ter ustvarjanje
spletne platforme in elektronske publikacije.
Fundacijo sestavljajo svet guvernerjev, predsednik in izvršni direktor.
Vir: MZZ

Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018 – 2019
Vlada je izdala Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018 – 2019, sklenjenega v Ljubljani 23.
novembra 2018.
Na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike
Slovenije sodi Črna gora med geografske prioritete slovenskega razvojnega sodelovanja. Državi
razvijata dvostransko razvojno sodelovanje na programski način. Sporazum med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju je bil podpisan 7. februarja 2008 v Ljubljani,
veljati pa je začel 30. aprila 2009. Sporazum predvideva, da bosta pogodbenici za uresničitev
dogovorjenih projektov in programov sklepali programe o razvojnem sodelovanju. Do sedaj so bili
sklenjeni štirje večletni programi.
Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
za obdobje 2018 do 2019 predvideva sofinanciranje novih projektov v skupni vrednosti do 1.848.049
EUR. V letu 2018 je Republika Slovenija že sofinancirala projekte v skupni vrednosti 688.872 EUR, v
letu 2019 pa je za sofinanciranje projektov namenjenih 1.159.177 EUR. Sredstva za financiranje
programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro so
zagotovljena v finančnih načrtih Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za finance. V programu
predvidene aktivnosti sledijo načrtom, kot so bili opredeljeni v Okvirnem programu mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2016 do 2019, s
katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila 14. aprila 2016 in v reviziji Okvirnega programa
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije z dne 4. maja
2017.
Vir: MZZ

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Pisma o nameri glede
večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva komponente za
specialno delovanje
Pobuda o nameri večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva komponente
za specialno delovanje za manjše združene operacije gradi na že vzpostavljenem odličnem
regionalnem sodelovanju in vse večjem zavedanju o pomenu združevanja zmogljivosti manjših držav
in njihovi skupni uporabi.
V tem okviru je bil v preteklosti sklenjen Memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo
Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo
Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o oblikovanju programa večnacionalnega
letalstva za specialno delovanje – MSAP, ki ga je minister Karl Erjavec skupaj z bolgarskim, hrvaškim
in madžarskim ministrom podpisal ob robu zasedanja obrambnih ministrov Nata oktobra 2018 v
Bruslju. Končna zmogljivost tega cilja je enota specialnih sil, ki deluje s pomočjo štirih srednjih
helikopterjev.
Podpis pisma o nameri predstavlja jasno politično zavezo o nadaljnjem regionalnem sodelovanju na
področju sil za specialno delovanje. Pobuda o oblikovanju poveljstva komponente za specialno
delovanje za manjše združene operacije izhaja iz zavedanja, da lahko podpisnice v njegovem okviru
učinkoviteje izpolnijo nacionalne in Natove cilje zmogljivosti na področju sil za specialno delovanje.
Poveljstvo komponente za specialno delovanje za manjše združene operacije bo primarno namenjeno
izpolnjevanju regionalnih interesov. Države bodo preučile možnost, da poveljstvo sodeluje v Natovih
odzivnih silah in aktivnostih EU na področju sil za specialno delovanje, znotraj okvira
Srednjeevropskega obrambnega sodelovanja (Central European Defence Cooperation – CEDC).
Države podpisnice pisma o nameri bodo ustanovile strokovno skupino, v okviru katere bodo
razpravljale o podrobnostih morebitnega večnacionalnega sodelovanja na tem področju. Preučile
bodo tovrstno obstoječe sodelovanje z namenom zagotovitve komplementarnosti aktivnosti ter delile
nacionalne planske predpostavke glede izpolnjevanja relevantnih ciljev zmogljivosti.

Vir: MO

Vlada o zahtevi za oceno ustavnosti dela Zakona o davčnem postopku
Vlada je danes sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča RS za oceno ustavnosti prvega
odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Vlada meni, da zahteva za oceno
ustavnosti ni utemeljena.
Prvi odstavek 148. člena ZDavP-2 določa, da če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika,
se ta izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje neodplačno oz. po nižji ceni od tržne
pridobile od dolžnika v letu oz. po letu, v katerem je davčna obveznost nastala, do vrednosti tako
pridobljenega premoženja. Davek se lahko izterja tudi od druge osebe, na katero je bila prenesena
dejavnost dolžnika izven statusnega preoblikovanja z namenom, da bi se dolžnik izognil plačilu davka.
Po mnenju vrhovnega sodišča novi dolžnik (porok) pridobi položaj stranke šele v fazi izvršbe, zaradi
česar nima možnosti, da učinkovito brani svoje pravice, interese in pravne koristi. Po presoji vlagatelja
je zato druga poved prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 v neskladju z 22. in 23. členom ustave.
Vlada se s tem ne strinja in meni, da zahteva za oceno ustavnosti ni utemeljena.
S prvim odstavkom 148. člena ZDavP-2 preprečujemo zlorabe davčnih dolžnikov, ki se izogibajo
plačilu že ugotovljene davčne obveznosti. Zato mora imeti država tudi možnost, da učinkovito izterja
dolg, kar pa je mogoče le na podlagi vseh veljavnih sredstev davčne izvršbe, vključno s prvim
odstavkom 148. člena ZDavP-2, s katerim je uzakonjen institut zakonitega poroštva.
Smisel in namen zakonitega poroštva je v izključevanju velikih tveganj za učinkovito poplačilo davčne
obveznosti oz. preprečevanju zlorab davčnega zavezanca, ki se izogiba plačilu davčne obveznosti.
Varnost zagotavljanja finančnih virov za nemoteno delovanje države je bila s tem namenom dodatno
utrjena z ureditvijo poroštva v 148. členu ZDavP-2.
Če davčni zavezanec pravočasno ne izpolni in plača davčne obveznosti, se zoper davčnega
zavezanca uvede davčna izvršba. Če pa pride do zlorabe namena oz. kršitve pravočasnega
izpolnjevanja davčnih obveznosti, je z institutom poroštva treba omejiti možnost davčnega zavezanca,
da se izogne izterjavi davkov, na način, kot to predvideva 148. člen ZDavP-2.
Vlada se strinja s stališčem vrhovnega sodišča, da mora imeti stranka možnost učinkovito braniti svoje
pravice, interese in pravne koristi, vendar vlada hkrati meni tudi, da zakonska ureditev poroku te
možnosti že omogoča. Po mnenju vlade ni razumljivo niti primerno, da se poroku z izdajo novega
izvršilnega naslova na novo vzpostavi davčna obveznost, ki je bila že ugotovljena.
Po mnenju vlade je prvi odstavek 148. člena ZDavP-2 v skladu z ustavo ter hkrati nujno in primerno
sredstvo, s katerim davčni organ doseže plačilo davka v primeru izogibanja plačilu že z izvršljivim
izvršilnim naslovom ugotovljene davčne obveznosti. Če postopki niso vodeni v skladu z načeli
davčnega oz. upravnega postopka, pa to ni razlog za neustavnost predmetne določbe.
Vlada meni, da procesna sredstva v ZDavP-2 skupaj z določili Zakona o upravnem sporu osebi iz
prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 zagotavljajo pravico do učinkovitega sodnega varstva in
enakega varstva pravic. Vlada tako meni, da je ureditev prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 v skladu
z ustavo ter nujno, primerno in sorazmerno sredstvo glede na namen te zakonske ureditve.
Vir: MF
Novela ZKP-N pomembna tudi z vidika žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
Poslanec dr. Matej T. Vatovec je na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko pobudo v zvezi s
problematiko obravnave spolnega nasilja v Sloveniji, na katero Vlada RS v nadaljevanju podaja
odgovor.

Republika Slovenija je Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v
družini ter o boju proti njima (v nadaljevanju Konvencija) ratificirala 5. februarja 2015. Kazniva dejanja
spolnega nasilja, vključno s posilstvom, opredeljuje v 36. členu tako, da določa, katera posamezna
naklepna dejanja »brez privoljenja« druge osebe oziroma »proti njeni volji« z obravnavanega področja
morajo biti kazniva. V drugem odstavku 36. člena Konvencija v zvezi s »privolitvijo« določa, da mora
ta biti dana »prostovoljno kot izraz svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih okoliščin«.
Ne glede na navedeno pa Vlada RS ocenjuje, da se v javni razpravi, ki jo je spodbudil medijsko
izpostavljeni primer, odpirajo vprašanja, pomisleki in pobude, ki jih je treba proučiti tako ob
sodelovanju akademske pravne stroke in nevladnih organizacij kot tudi predstavnikov pristojnih
pravosodnih organov ter na podlagi analiz opraviti tehtni razmislek o potrebnih spremembah
Kazenskega zakonika. Ministrstvo za pravosodje je tako že izvedlo uvodni sestanek in pristopilo k
proučitvi problematike. Proučitev seveda ne more zajemati le inkriminacije posilstva v 170. členu KZ-1,
ampak se mora nanašati tudi na nekatera druga kazniva dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost.
V zvezi s predlagano ukinitvijo zastaralnega roka pri spolnih zlorabah oseb, mlajših od petnajst let,
Vlada RS pojasnjuje, da je rok za zastaranje kazenskega pregona v takih primerih, deloma pa celo
širše, v KZ-1 že ustrezno daljši.
V zvezi z ustreznejšo obravnavo in zaščito žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v
predkazenskem in kazenskem postopku Vlada RS ocenjuje, da bo pomemben sistemski napredek
spodbujen z implementacijo določb Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (v nadaljevanju Direktiva). Predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki vsebuje tudi določbe, potrebne za
implementacijo Direktive, je Vlada RS obravnavala prejšnji teden.
V zvezi s preventivo in ozaveščanjem Vlada RS izpostavlja, da je v zaključni fazi priprave predlog
nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje od 2019
do 2023, v katerem se kar nekaj programov nanaša na ozaveščanje v zvezi z nasiljem v družini in nad
ženskami, na usposabljanje pristojnih organov v zvezi z delom z žrtvami ter na učinkovito obravnavo
spolnega izkoriščanja otrok.
Preventivni in ozaveščevalni ukrepi ter strokovna usposabljanja o nasilju nad ženskami in nasilju v
družini, vključno s spolnim nasiljem, bodo tudi pomemben del Resolucije o nacionalnem programu
preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Resolucija se trenutno pripravlja v okviru
medresorske delovne skupine, kjer sodelujejo predstavnice in predstavniki pristojnih ministrstev in
vladnih služb, policije, vrhovnega tožilstva, centrov za socialno delo, raziskovalnih institucij in
nevladnih organizacij. Resolucija bo v javni obravnavi predvidoma spomladi 2019.
Vir: MP
Direktorat za družino z novo v. d. direktorico
Vlada je mag. Andreja Del Fabra, z dnem 7. 2. 2019 razrešila s položaja generalnega direktorja
Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlada RS je
za v. d. direktorico Direktorata za družino imenovala Sašo Mlakar
Zakon o javnih uslužbencih v petem odstavku 83. člena določa, da funkcionar oziroma organ, pristojen
za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od
nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega

sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka tega
člena, zato je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer
predlagala, da Vlada Republike Slovenije mag. Andreja Del Fabra, razreši s položaja generalnega
direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vlada je z 8. 2. 2019 na položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovala Sašo Mlakar, in sicer do
imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest
mesecev. Saša Mlakar je sicer že zaposlena na ministrstvu na Direktoratu za invalide, vojne veterane
in žrtve vojnega nasilja.
Vir: MDDSZ
Inšpektorat RS za delo bo še naprej vodil Jadranko Grlić
Vlada je na današnji seji na položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo
imenovala dosedanjega v. d. Jadranka Grlića. Jadranko Grlić je bil imenovan za mandatno dobo petih
let, in sicer od 8. 2. 2019 do najdlje 7. 2. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v
Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, je v skladu z določili Standardov strokovne usposobljenosti
z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št.
0130-9/2016/5 z dne 11. 4. 2016 preverjala strokovno usposobljenost kandidata.
V predhodno opravljenem izbirnem postopku je bil Jadranko Grlić ocenjen s strani posebne natečajne
komisije za izvedbo javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike
Slovenije za delo kot ustrezen kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje ter je glede na svojo strokovno
usposobljenost primeren za ta položaj.
Na podlagi seznama primernih kandidatov, ki je bil ministrici za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti posredovan s strani posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za
položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, je ministrica ugotovila, da je
kandidat Jadranko Grlić primeren za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije
za delo, zato je s predlogom z dne 1. 2. 2019, Vladi Republike Slovenije predlagala, da se Jadranko
Grlić imenuje na položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, za
mandatno dobo petih let, in sicer od 8. 2. 2019 do najdlje 7. 2. 2024, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Vir: MDDSZ

Vlada imenovala mag. Klavdijo Kobal Straus za generalno direktorico Direktorata za
dolgotrajno oskrbo
Vlada je na današnji seji imenovala mag. Klavdijo Kobal Straus za generalno direktorico Direktorata za
dolgotrajno oskrbo za dobo petih let, in sicer od 11. 2. 2019 do 10. 2. 2024 z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj generalnega direktorja
Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje je ugotovila, da je kandidatka mag. Klavdija
Kobal Straus glede na izpolnjevanje natečajnih pogojev in strokovno usposobljenost primerna za
položaj.
Mag. Klavdija Kobal Straus je leta 2013 magistrirala z magistrsko nalogo Vplivni dejavniki na razvoj
institucionalnega varstva starejših v občini Idrija. Od maja 2017 do avgusta 2018 je bila na Ministrstvu
za zdravje zaposlena kot sekretarka v Direktoratu za dolgotrajno oskrbo, septembra 2018 pa je
prevzela funkcijo v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo. Pred zaposlitvijo na
Ministrstvu za zdravje je bila namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe ter
koordinatorica neinstitucionalnih programov in pomoči na domu v Domu upokojencev Idrija.

Vir: MZ

Vlada je imenovala vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski
promet
Vlada je izdala odločbo, da se za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in
pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo imenuje mag. Damjana Horvata. Imenovanje traja do
imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, najdlje do 7. avgusta 2019.
Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve
natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena
istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec
dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka teči
ponovno. Mag. Damjan Horvat se za vršilca dolžnosti imenuje z dnem 8. 2. 2019.
Vir: MzI

Kandidatura za namestnika direktorja Svetovne poštne zveze
Vlada podpira kandidaturo Marjana Osvalda za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne
zveze za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2024.
Na 27. rednem kongresu Svetovne poštne zveze (SPZ) avgusta 2020 v Abidžanu v Slonokoščeni
obali bodo potekale volitve za generalnega direktorja SPZ in njegovega namestnika za obdobje od 1.
januarja 2021 do 31. decembra 2024.
Marjan Osvald, direktor Področja mednarodnih odnosov v Pošti Slovenije, je ob podpori Pošte
Slovenije izrazil interes za kandidaturo za namestnika generalnega direktorja SPZ. Gospod Osvald je
v Pošti Slovenije zaposlen 22 let, odlično pozna poštno področje, je nacionalni koordinator za
kakovost za projekte, ki jih financira SPZ in predavatelj na Višji strokovni šoli za telekomunikacije in
ekonomijo. V mednarodnem poštnem okolju je cenjen strokovnjak in govornik na mednarodnih
konferencah. Že drugi mandat je član Upravnega odbora Zveze javnih poštnih operaterjev PostEurop,
sicer pa je tudi član usmerjevalnega odbora Evropske paketne mreže.
Vir: MGRT
Vlada dala soglasje k imenovanju Aleksandra Merla za direktorja Bolnišnice za ženske bolezni
in porodništvo Postojna
Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Aleksandra Merla, dr. med. specialist ginekologije
in porodništva, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna, in sicer za mandatno dobo štirih (4) let.
Komisija sveta Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna (Bolnišnica Postojna) je v
postopku imenovanja direktorja Bolnišnice Postojna 13. 12. 2018 ugotovila, da sta na razpis za prosto
delovno mesto direktorja pravilno in pravočasno prispeli 2 (dve) vlogi. Komisija je v nadaljevanju
ugotovila, da en kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, saj ne izpolnjuje pogoja univerzitetne
izobrazbe zdravstvene smeri. Člani sveta so na 5. redni sveta zavoda 13. 12. 2018 sprejeli Sklep o
imenovanju gospoda Aleksandra Merla za direktorja Bolnišnice Postojna.
Vir: MZ

Zamenjava članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport
Vlada je na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, kot člana Strokovnega
sveta Republike Slovenije za šport razrešila Marka Vavpetiča, na predlog Zveze za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskega komiteja pa Polonco Sladič. Namesto njiju je v Strokovni svet Republike
Slovenije za šport Imenovala mag. Stanka Glažarja in dr. Bora Štrumblja.
Vir: MIZŠ
Vlada imenovala člane Sveta javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Vlada je v svet javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine za mandatno dobo
petih let od ustanovitvene seje sveta zavoda imenovala Barbaro Mlakar, Luko Ivanič, Roka Žnidaršič
in mag. Bojana Kureža.
Na podlagi 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, sestavlja svet zavoda pet članov, od katerih štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije
izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev. Dosedanjim članom sveta, ki jih
je Vlada Republike Slovenije imenovala s sklepom št. 01415-59/2013/3, z dne 5.12.2013, za obdobje
petih let, je prenehal mandat 5.12.2018.
Vir: MK
Vlada je razrešila dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Splošne bolnišnice Izola in
za preostanek mandata imenovala novega predstavnika
Vlada je na današnji seji razrešila dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Branka Simonoviča in za preostanek mandata, do 17.
5. 2021, za predstavnika ustanovitelja imenovala Matjaža Juvančiča.
Branko Simonovič je podal odstopno izjavo. Matjaž Juvančič izpolnjuje pogoje za imenovanje
predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda iz 2.2 točke Protokola o izbiri
kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, kar izhaja iz ocene komisije za ovrednotenje prijavljenih kandidatov.
Vir: MZ

Vlada določila višino denarne Nagrade Republike Slovenije za
Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018

prostovoljstvo in Priznanja

Vlada je na današnji redni seji določila višino denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo
za leto 2018 v višini 3.000 evrov in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018 v
višini 1.000 evrov za vsako posamezno podeljeno priznanje.
Kot določa Zakon o prostovoljstvu, se lahko vsako leto zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim
organizacijam podeli največ ena nagrada ter največ šest priznanj. V 2016 in 2017 je bilo podeljenih
šest priznanj in ena nagrada v skupni višini 9.000 evrov za vsako posamezno leto.
Vir: MJU
Vlada sprejela ugotovitveni sklep, da Janu Škobernetu preneha funkcija državnega sekretarja v
Ministrstvu za kulturo
Vlada je na današnji redni seji sprejela ugotovitveni sklep, da Janu Škobernetu preneha funkcija
državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo.

Na seji dne 29. 1. 2019 je bil Državni zbor obveščen o odstopu ministra za kulturo Dejana Prešička,
zato se skladno s tretjim odstavkom 261. člena Poslovnika Državnega zbora šteje, da je ministru
funkcija prenehala. Skladno s petim odstavkom 17. člena Zakona o državni upravi državnemu
sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra, to je z dnem 29. 1. 2019.
Vir. MK
Vlada sprejela ugotovitveni sklep, da mag. Vojku Stoparju preneha funkcija državnega
sekretarja v Ministrstvu za kulturo
Vlada je na današnji redni seji sprejela ugotovitveni sklep, da mag. Vojku Stoparju preneha funkcija
državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo.
Na seji dne 29. 1. 2019 je bil Državni zbor obveščen o odstopu ministra za kulturo Dejana Prešička,
zato se skladno s tretjim odstavkom 261. člena Poslovnika Državnega zbora šteje, da je ministru
funkcija prenehala. Skladno s petim odstavkom 17. člena Zakona o državni upravi državnemu
sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra, to je z dnem 29. 1. 2019.
Vir: MK

