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Informacija o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli
Vlada se je seznanila z Informacijo o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki
Venezueli in poslala informacijo Državnemu zboru.
20. maja 2018 so v Venezueli potekale predsedniške volitve. Svet za zunanje zadeve EU je v sklepih
28. maja 2018 volitve označil za nesvobodne in nepoštene ter brez potrebne verodostojnosti. Pozval
je k novim volitvam, ki bodo v skladu z mednarodno sprejetimi standardi in venezuelsko ustavo.
10. januarja 2019 je Maduro zaprisegel v svoj drugi mandat. Ob zanikanju legitimnosti volitev ter s tem
nelegitimnosti Madurove izvolitve in nelegitimnosti imenovanja Delcy Rodriguez za podpredsednico
države se je predsednik Nacionalne skupščine Juan Guaido 23. januarja 2019 razglasil za začasnega
predsednika Venezuele. To je storil na podlagi 233. člena ustave, iz katerega izhaja linija nasledstva
na najvišjem položaju v državi (predsednik države, podpredsednik države, predsednik Nacionalne
skupščine).
Guaidoja so za začasnega predsednika kmalu priznale Združene države Amerike, Kanada, Avstralija,
Brazilija, Argentina, Kolumbija, Čile ter številne druge države Latinske Amerike.
Evropska unija je v izjavi visoke predstavnice 26. januarja 2019 ponovno pozvala k sklicu svobodnih,
transparentnih in verodostojnih predsedniških volitev v Venezueli ter napovedala, da bo v odsotnosti
najave organizacije novih volitev z ustreznimi zagotovili v naslednjih dneh sprejela nadaljnje korake,
vključno v zvezi s priznanjem vodstva države v skladu z 233. členom venezuelske ustave. Ker v
Venezueli v predvidenem roku ni prišlo do premika v volilnem procesu, Slovenija prepoznava
predsednika Nacionalne skupščine Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, z
namenom izvedbe svobodnih, poštenih in demokratičnih predsedniških volitev.
Vir: MZZ

Vlada nadaljuje s konsolidacijo slovenskega turizma
Vlada je na današnji seji kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) odločila, da
DUTB v prodajnem postopku v zvezi z delnicami družbe Istrabenz Turizem,d.d., s katerimi so
zavarovane terjatve DUTB do družbe Istrabenz holding, d.d., postopa tako, da skladno z določbami
Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe Istrabenz holding, d.d. ter sledeč ključnim
usmeritvam Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 zaradi zapadlosti terjatev ustavi
prodajni postopek omenjenih delnic. Posledično DUTB unovči zavarovanje, ki ga predstavlja
zastavljen delež v družbi Istrabenz Turizem, d.d. in sicer na način izvensodne prilastitve zastavljenih
delnic.
Vlada je odločila, da DUTB sledi ključnim usmeritvam iz Strategije trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017-2021 in izvede vse potrebne postopke za vzpostavitev ustrezne namenske družbe, na
katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem, d.d. z namenom nadaljnje podaje

tega premoženja. Z vzpostavitvijo takšne strukture bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnjo lastniško in
poslovno konsolidacijo zdraviliško-hotelskega turizma.
Pred ustanovitvijo omenjene namenske družbe bo potrebno pripraviti ustrezen naložbeni dokument, v
katerem bodo izkazane dolgoročne sinergije ter ekonomski učinki konsolidacije lastništva turističnih
družb. V ta namen je vlada danes odločala tudi kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d.
(SDH) in naložila upravi SDH, da ta v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvom za finance in ostalimi ključnimi partnerji iz Strategije trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017-2021 pripravi omenjeni naložbeni dokument in ga predloži v potrditev Vladi
Republike Slovenije. Potrditev naložbenega dokumenta, ki bo izkazal dolgoročne sinergije
nameravane konsolidacije lastništva turizma preko ustanovitve namenske družbe, je predpogoj za
njeno ustanovitev.
Vlada poudarja, da je primarna odgovornost za nastop zapadlosti terjatve in ustavitev prodajnega
postopka delnic Istrabenz Turizma na strani prodajalca, to je družbe Istrabenz Holding d.d., ki ni
ravnala skladno s Sporazumom o finančnem prestrukturiranju družbe in kršila določbe pogodbo o
finančnem prestrukturiranju dolgov.
Vlada z omenjeno odločitvijo v vlogi skupščine DUTB sledi usklajevanju državnih in javnih interesov
na področju gospodarskega razvoja Slovenije in upravljanja državnega premoženja. Pri tem vlada
upošteva tudi interese DUTB v smeri maksimizacije vrednosti njenega premoženja.
Vir: MF, MGRT
Vlada sprejela spremembe Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške
dejavnosti in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Razlogi za spremembo Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) so:
1. Zaradi izvajanja Družinskega zakonika (DZ) so potrebne nekatere postopkovne in terminološke
spremembe v veljavni ureditvi v ZIRD:
- potrebne so nekatere spremembe v postopku pridobitve t. i. izrednih dovoljenj za izvajanje rejniške
dejavnosti
- DZ določa tudi pristojnost sodišča glede razrešitve rejnika po tem, ko je otrok nameščen v rejniško
družino. Veljavna ureditev ne ureja instituta razrešitve rejnika (ampak določa načine prenehanja
rejniške pogodbe, med drugim tudi z razvezo ali odpovedjo rejniške pogodbe), zato predlog novele
ZIRD ureja razloge za razrešitev;
- terminološke spremembe v predlogu novele ZIRD "starševska skrb" (namesto roditeljske pravice),
"oseba, ki ni poslovno sposobna" (namesto odvzem poslovne sposobnosti).
2. Izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica: predlog novele ZIRD sledi potrebi po večji prilagodljivosti
glede možnosti izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic, pri tem upošteva dejstvo, da je vključitev v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje mogoča tudi iz več naslovov, vendar skupno ne več
kot za polni zavarovalni čas. Zdaj veljavna ureditev v tem delu namreč dopušča nejasnost oziroma
interpretacijo, da ni mogoča vključitev v zavarovanje iz naslova izvajanja rejniške dejavnosti kot
poklica za manj kot polni zavarovalni čas (kar pa ni bil namen določbe, zlasti glede na dejstvo, da se
rejniška dejavnost lahko v celoti izvaja nepoklicno).
3. Urejanje možnosti podaljšanja bivanja osebam, ki po zaključku šolanja aktivno iščejo zaposlitev in
nimajo druge možnosti bivanja v rejništvu, in sicer za 12 mesecev neposredno po zaključku
srednješolskega izobraževanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti osebe. S predlagano
rešitvijo, bi omogočili lažje reševanje zaposlitvenega in stanovanjskega vprašanja in s tem
osamosvojitve. Predlagana rešitev sledi tudi enemu izmed ukrepov iz Resolucije o družinski politiki
2018–2028.
4. Določa se tudi dvig višine plačila dela kot dela rejnine, ki pripada rejniku (in sicer za 9 evrov), ki se
od začetka uporabe ZIRD od leta 2002 ni spreminjal. Plačilo dela se v skladu s predlogom novele
ZIRD spremeni iz 123,51 evrov na 132,50 evrov.

Vir: MDDSZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti
Vlada je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in ga bo po skrajšanem postopku poslala v
obravnavo Državnemu zboru.
Poglavitne spremembe in dopolnitve, ki so predlagane v noveli, se nanašajo na področje varnostnega
preverjanja tujih državljanov, ki bodo opravljali dela v jedrskem objektu pri ravnanju z radioaktivnimi
snovmi ali prevozu jedrskih snovi. Varnostno preverjanje je v predlogu urejeno tako, da delodajalec,
pri katerem bo oseba zaposlena ali za katerega bo opravljala dela, prevoznik ali organizator prevoza,
zbere predpisana potrdila, ter jih skupaj s predlogom za varnostno preverjanje predloži Ministrstvu za
notranje zadeve. Predvsem pa se z novelo uvaja nekaj manjših sprememb, in sicer gre predvsem za
redakcijske ter terminološko uskladitev besedila, zaradi česar se predlaga tudi skrajšani postopek
sprejema.
Vir: MOP
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale
vire sevanja neznanega izvora. Z uredbo se tako ureja pravni okvir, s katerim se poskuša preprečiti
ali vsaj omiliti neželene posledice, ki jih lahko povzročijo radioaktivni viri, ki niso pod nadzorom. V
pravni red Republike Slovenije se prenašajo ustrezne določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi
ionizirajočega sevanja.
Uredba določa:
- obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati pošiljatelj,
prevzemnik in organizator prevoza pri izvozu, iznosu, uvozu ali vnosu pošiljk odpadnih kovin v
Slovenijo, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s
pošiljkami odpadnih kovin;
- obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati
upravljalci večjih poštnih centrov, letališč, pristanišč;
- obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati odpadi in
predelovalni obrati odpadnih kovin, in sicer zbiralci odpadkov v zbirnih centrih, izvajalci obdelave
odpadnih kovin v napravah za obdelavo odpadkov, izvajalci obdelave odpadne električne in
elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme ter upravljavci centrov za ravnanje s
komunalnimi odpadki v teh centrih;
- ukrepe, da se preprečita čezmerna izpostavljenost delavcev in prebivalstva ter kontaminacija okolja
zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter da se prepreči večja
premoženjska škoda ob odpravljanju posledic zaradi kontaminacije nad predpisano mejo.
Vir: MOP
Vlada podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine v občini Kamnik
Vlada je izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen
– dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v občini Kamnik.
Koncesijo za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega
rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje.

V tem primeru je Klemen Uršič, s.p. na Ministrstvo za infrastrukturo, podal vlogo za pridobitev
rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit (v količini 286.740
kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 (s površino 4,7758 hektara do
k. +422 m nadmorske višine) v občini Kamnik, za obdobje 21 let.
Ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da vlagatelj
izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Za ta pridobivalni prostor ali njegov del
nista bili istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene
mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala Rudarska inšpekcija.
Vir: MzI
Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu iz Programa razvoja podeželja
2014-2020
Vlada je izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

vetrolomu iz

Uredba ureja izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov
ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in
izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, in sicer
naslednje operacije: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči vetrolomu in Ureditev
gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu.
Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo
sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke.
Za izvedbo operacij iz te uredbe je predvidenih 3,5 milijona evrov.
Naravna nesreča vetrolom je nastala med 11. in 13. decembrom 2017. Vsa potrebna dela za sanacijo
gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu, ki ga je
pripravil Zavod za gozdove Slovenije.
Vir: MKGP
Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil –
Spremembe in dopolnitve Uredbe o shemah neposrednih plačil
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.
Spremembe izvajanja nekaterih neposrednih plačil za leto 2019 in naslednja leta so bile pripravljene
na podlagi izkušenj z dosedanjim izvajanjem.
Pri kmetijski praksi zelene komponente »površine z ekološkim pomenom – praha z medonosnimi
rastlinami« sta se na seznam medonosnih rastlin dodali bela gorjušica in oljna redkev, spremenjeni pa
so tudi nekateri datumi za obvezno prisotnost medonosnih rastlin. Namen spremembe je povečanje
zanimanja kmetov za praho za medonosne rastline.
Za podporo za zelenjadnice se spreminja obdobje pridelave zelenjadnic in način prijave načrtovane
pridelave, s ciljem, da bi se v večji meri upoštevala tehnologija pridelave zelenjadnic.
Med spremembami so tudi dopolnitev pogojev za prejemanje plačila za mlade kmete in podaljšanje
roka za oddajo vloge za umik iz sheme za male kmete do 6. 5. 2019 ter povečanje ovojnice za shemo
osnovnega plačila, ki sedaj znaša 56,02 %.
Vir: MKGP

Spremembe in dopolnitve Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z omejitvami iz Programa razvoja podeželja 2014-2020
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Uredba se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (OMD). Razmejitev OMD, ki niso gorska, so morale na podlagi Uredbe Sveta 1305/2013/EU
izvesti vse države članice EU.
Nova priloga 13 uredbe vsebuje spremenjeni seznam OMD, ki vsebuje slikovno predstavitev OMD in
seznam vseh območij po občinah. Za vsako občino je navedena njena skupna površina, površina
kmetijskih zemljišč v gorskem območju, območjih z naravnimi omejitvami in v območjih s posebnimi
omejitvami.
V prehodnih določbah uredba ureja postopke, začete pred uveljavitvijo uredbe, in vlaganje zahtevkov
za ukrep OMD ter obravnavo teh zahtevkov.
Vir: MKGP

Vlada o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Uredba o organih v sestavi ministrstev je izvedbeni predpis Zakona o državni upravi (ZDU), v skladu s
katero se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva za opravljanje specializiranih strokovnih
nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na
področju javnih služb. V skladu z zakonskimi merili uredba določa, kateri organi v sestavi delujejo v
posameznih ministrstvih, njihova delovna področja, naziv predstojnika in način opravljanja
spremljajočih nalog strokovne pomoči predstojniku. Pristojnost za ustanavljanje in ukinjanje ter za
določanje delovnih področij organov v sestavi ministrstev je ZDU prenesel na Vlado Republike
Slovenije.
Uredba o organih v sestavi ministrstev je spremenjena tako, da se delovno področje Direkcije RS za
infrastrukturo usklajuje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu, ki
določa, da Vlada RS v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi določbe z določbami ZZelP-K.
Direkcija RS za infrastrukturo sodeluje in se usklajuje v postopku priprave prostorskih aktov tako, da
na podlagi svojih razvojnih politik, strategij in programov, skladno z ZZelP, pripravljavcem prostorskih
aktov na njihovo zahtevo predložijo svoje razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor,
predložijo razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s področja
javne železniške infrastrukture, posredujejo in objavljajo ažurne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih
oblikah, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s področja javne
železniške infrastrukture in podajo smernice in mnenja.
V predlogu sprememb uredbe je na novo določena tudi naloga vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja
evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki jo vodi Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne
cestne in javne železniške infrastrukture.
Dopolnjujejo se tudi naloge Uprave RS za pomorstvo. Zakon o vodah namreč določa, da se naloge, ki
se izvajajo na morju, opravljajo v organu v sestavi ministrstva, pristojnega za pomorstvo, kot
specializirane strokovne naloge tega organa. Zakon določa, da so naloge javne službe vzdrževanja
voda zlasti: odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz
površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva in čiščenje gladine
površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.
Vir: MJU

Dovoljenje za uporabo imena »Slovensko blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij
verižnih blokov«
Vlada je izdala odločbo, s katero zavodu »Blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij
verižnih blokov« dovoli uporabo besede »Slovenija« v spremenjenem imenu zavoda, ki se glasi
»Slovensko blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij verižnih blokov«.
Zavod je na Vlado RS naslovil prošnjo za izdajo dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v
njegovem spremenjenem imenu. Predlagatelj je predlog utemeljil z argumentom, da zavod opravlja
dejavnost ali javno službo na območju celotne države in je v javnem interesu Republike Slovenije.
Blockchain oziroma tehnologija verižnih blokov je ena od najpomembnejših inovacij na področju
informacijskih tehnologij. Po mnenju mnogih analitikov bo imela v prihodnosti velik vpliv na razvoj
mnogih sektorjev industrije, saj ponuja poslovanje in transakcije brez kakršnihkoli posrednikov in je
idealna za shranjevanje transakcij, za upravljanje z identiteto, za izvajanje anonimnih glasovanj in
drugih rešitev itd. Zavod želi s svojimi dejavnostmi ustvarjati stičišče za prenos znanj, izmenjavo idej,
izkušenj in pogledov dejavnim ustanovam, skupnostim, posameznikom in poznavalcem kripto
ekonomije in tehnologij verižnih blokov v celotni Sloveniji.
Vir: MGRT
Dovoljenje za uporabo imena »Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica«
Vlada je izdala odločbo, s katero družbi Allianz Zagreb d.d. dovoli uporabo besede »Slovenija« v firmi
podružnice tuje družbe »Allianz zavarovalna podružnica« tako, da se bo spremenjena firma
podružnice tuje družbe glasila »Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica«, skrajšano »Allianz
Slovenija, podružnica«.
Skupina Allianz predstavlja enega vodilnih globalnih ponudnikov zavarovalnih in bančnih storitev ter
storitev upravljanja s premoženjem. Glede na dejavnost, uspešnost poslovanja in družbeno
odgovornost skupine Allianz gre za pomemben subjekt, katerega dejavnost je potrebno šteti kot
dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena, kar je utemeljeno tudi s tem, da neprestano
širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je podružnica del koncerna, ki
ima mednarodni ugled in v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih
družb.
Uporabo besede Slovenija in oznak države in samoupravnih lokalnih skupnosti ureja Zakon o
gospodarskih družbah, ki določa, da je besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih
dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade RS.
Vir: MGRT
Dodatek št. 2 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Vlada je v imenu Republike Slovenije z družbo Slovenski državni gozdovi sklenila Dodatek št. 2 k
Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov št. 2330-16000114.
Pogodbeni stranki sta 29. 6. 2016 sklenili Pogodbo o razpolaganju z gozdovi v lasti RS in 29. 3. 2017
Dodatek št. 1 k Pogodbi. Pogodbeni strani sta ugotovili, da je pri izvrševanju Pogodbe prišlo do
odstopanj v zvezi z načinom in obliko poročanj, zaradi česar sklepata dodatek št. 2.
Z dodatkom urejata aktivnosti, s katerimi bo družba uresničila načrt najboljše gospodarske rabe
objektov, ki se nanašajo predvsem na pravno ureditev nepremičnin, potrebna vzdrževalna in
investicijska dela ter ustrezna dela za odstranitev ostankov objektov.
Dodatek ureja še vsebino, obliko, način in rok Poročila o realiziranih pravnih poslih razpolaganja z
državnimi gozdovi, rok za vložitev zahtevka za izplačilo kupnine, varstvo osebnih podatkov in skrbnika
pogodbe.

Vir: MKGP
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019
Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019.
Zakon o gozdovih v lasti RS določa, da se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos
lastninske pravice državnih gozdov na občino lahko izvede le, če je državni gozd vključen v letni načrt
razpolaganja z državnimi gozdovi. Predlog letnega načrta pripravi družba Slovenski državni gozdovi
d.o.o. (SiDG), sprejme pa ga vlada.
Letni načrt za leto 2019 sestavljajo program prodaje nepremičnin, program menjave nepremičnin in
program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine. Pri letnem načrtu je SiDG upoštevala
interes države po zaokrožitvi kompleksov in zmanjšanju deleža državnih gozdov v solasništvu.
V letnem načrtu razpolaganja z gozdovi je v programu prodaje nepremičnin načrtovana izvedba 103
poslov, program menjave predvideva 8 poslov ter program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na
občine 5 poslov. Skupna ocenjena vrednost vseh poslov predstavlja več kot 2 milijona evrov neto
prihodkov.
Vir: MKGP
Vlada dala soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije za leto 2019
Skupni prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) so za leto 2019
načrtovani v višini 5.522.134.213 evrov in bodo za 4,1 odstotek višji kot znaša ocena 2018. Davčni
prihodki, ki jih predstavljajo prispevki za socialno varnost so načrtovani v višini 4.427.832.867 evrov in
bodo za 6,5 odstotka višji kot znaša ocena leto 2018. Transferni prihodki so načrtovani v skupni višini
1.066.927.841 evrov oziroma za 4,5% manj kot je ocenjeno za leto 2018. Drugi prihodki zavoda, med
katere uvrščamo nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije so za
leto 2019 predvideni v višini 27.373.506 evrov in bodo za 0,3 odstotka višji od ocenjenih za leto 2018.
Skupni odhodki ZPIZ so za leto 2019 načrtovani v višini 5.522.134.213 evrov in bodo za 4,1 odstotka
višji od ocenjenih za leto 2018, predvsem zaradi višjih glavnih postavk na strani odhodkov (pokojnine,
transferji za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov za
zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač). Na podlagi ZPIZ-2 je v februarju 2019
načrtovana 2,8 odstotna uskladitev pokojnin ter drugih prejemkov z veljavnostjo od 1. januarja 2019
ter 1,5 odstotna izredna uskladitev v decembru 2019 v skladu z določbami predloga ZIPRS1819-A.
Odhodki za pokojnine so načrtovani v višini 4.647.959.928 evrov in bodo v primerjavi z ocenjenimi za
leto 2018 višji za 3,9 odstotka. Odhodki za prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev, ki so
vezani na pokojnine in nadomestila plač (nadomestila iz invalidskega zavarovanja), so načrtovani v
višini 418.239.376 evrov in bodo v primerjavi z ocenjenimi za leto 2018 višji za 4,7 odstotka. Transferji
za zagotavljanje socialne varnosti, so načrtovani v višini 259.742.254 evrov in bodo v primerjavi z
ocenjenimi za leto 2018 višji za 9,0 odstotkov. Odhodki za nadomestila plač (nadomestila iz
invalidskega zavarovanja) so načrtovani v višini 148.486.264 evrov oziroma za 0,6 odstotka več od
ocenjenih za leto 2018, predvsem zaradi načrtovanih dveh uskladitev teh prejemkov. Transferji
neprofitnim organizacijam in ustanovam so predvideni v višini 680.000 evrov in so v primerjavi z
ocenjenimi za leto 2018 nižji za 5,4 odstotka, vključujejo pa stroške poklicne rehabilitacije delovnih
invalidov, stroške storitev zavodov za usposabljanje invalidov, adaptacij in prilagoditev delovnih mest
ter odhodke za plačilo sofinanciranja programov delovnih invalidov. Tekoči transferi v tujino so
načrtovani v višini 1.500.000 evrov, kar je enako kot je ocenjeno za leto 2018. Stroški delovanja
zavoda so načrtovani v višini 45.518.328 evrov.
Finančni načrt, ki je usklajen z Ministrstvom za finance in je bil obravnavan ter sprejet na 6. Seji Sveta
zavoda, predvideva da bo zavod zaključil leto 2019 z izravnanimi prihodki in odhodki.

Vir: MDDSZ
Vlada sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in
dežjem ter poplavami 13. julija 2018
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami
13. julija 2018 v ljubljanski in zasavski regiji, v štirih občinah pa je povzročilo škodo v višini
4.519.916,41 evra.
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 163.642,26 evra, delna
škoda na stavbah 203.552,87 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 1.469.259,92 evra, škoda
na vodotokih 2.208.694,03 evra, škoda na gozdnih cestah 80.045 evrov, škoda na ribah 7.616,52
evra, škoda na državnih cestah 340.000 evrov in škoda v gospodarstvu 47.105,81 evra.
Ocenjena neposredna škoda na stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih
cestah in vodotokih iz prvega odstavka presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega
proračuna za leto 2018. Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Škodo je 5. februarja 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah.
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja
škode zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018, ki so jo opravile
občinske komisije ter Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 192 evrov, ki se pokrijejo iz
proračunske rezerve.
Vir: MO
Slovenija bo sprejela pet prosilcev za mednarodno zaščito z Malte
Vlada je odločila, da Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med
državami članicami EU z Malte sprejme pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo
ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite skladno z
Zakonom o mednarodni zaščiti.
Republika Slovenija vseskozi zagovarja pomen solidarnosti in odgovornosti. Malta kot najmanjša
država EU je že od leta 2002 ciljna sprejemna država pomembnega priliva ilegalnih priseljencev in
glede na svojo geografsko lego kot taka neproporcionalno obremenjena. Odločitev o sprejemu petih
prosilcev temelji na suvereni odločitvi Republike Slovenije, da izrazi solidarnost z državo članico. To ji
daje možnost, da pri odločitvi upošteva vse vidike sprejemnih, integracijskih in ostalih zmožnosti za
sprejem prosilcev.
Za sprejem, obravnavo in pomoč pri vključevanju prosilcev bodo porabljena sredstva Sklada za azil,
migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 % in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 25 %.
Republika Slovenija je sicer že večkrat izkazala solidarnost, tako z drugimi državami članicami EU kot
s tretjimi državami: novembra 2010 je v okviru projekta EUREMA sprejela osem oseb, ki jim je bil na
Malti priznan status begunca, v obdobju 2016–2018 je iz Grčije in Italije premestila 253 oseb, ki so
nedvomno potrebovale mednarodno zaščito, in lani je iz Turčije trajno preselila 34 državljanov Sirije, ki
se jim lahko prizna status begunca. Letos pa je tako Slovenija v okviru reševanja problematike
izkrcavanja migrantov na Malti 9. januarja Evropski komisiji izrazila pripravljenost, da sprejme pet oseb
iz kategorije ranljivih oseb.
Vir: MNZ

Vlada potrdila spremembo Sklepa v zvezi z izvedbo posebnega projekta odprave zaostankov
pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada je na današnji seji potrdila spremembo Sklepa v zvezi z izvedbo posebnega projekta odprave
zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vlada je že novembra 2018 izdala sklep o soglasju k nadaljevanju posebnega projekta »Odprava
zaostankov pri reševanju pritožb na ministrstvu« in sicer za obdobje od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 v
okviru povečanega obsega dela.
Na MDDSZ je interes za povečan obseg dela pri projektu odprave zaostankov izkazalo 25 javnih
uslužbencev, od katerih jih je 1. novembra pričelo z delom 12.
Podatki za mesec december 2018 kažejo, da je nerešenih še 3.996 pritožb, za katere je že potekel
dvomesečni rok za odločanje po predpisih o splošnem upravnem postopku.
Kljub temu, da si ministrstvo prizadeva, da bi rešili čim večje število pritožb, je to ob neprestanem
prilivu drugih zadev, ki jih je tudi treba reševati na socialnem področju (priprava predlogov zakonov,
priprava navodil za izvajanje zakonov, izvedba informativnega izračuna), izredno zahtevno delo.
Zato je ministrstvo za učinkovito izvedbo projekta odprave zaostankov predlagalo, da se projekt
»Odprave zaostankov pri reševanju pritožb na ministrstvu« dopolni z vidika povišanja finančnih
sredstev za plačilo povečanega obsega dela vsem javnim uslužbencem, ki so na MDDSZ izkazali
interes in pripravljenost za sodelovanje v navedenem projektu. Za odpravo zaostankov reševanja
pritožb zoper pravice iz javnih sredstev, se v okviru projekta odobrijo še dodatna sredstva in sicer se iz
8.000,00 evrov na mesec povečajo na 15.000,00 evrov na mesec, za določen čas do 31.10.2019, kar
predstavlja povišanje predvidenih finančnih sredstev za izvedbo projekta za znesek 70.000,00 evrov.
Vir: MDDSZ
Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2018
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z
azbestom za leto 2018.
Komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom se je v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
sestala petkrat ter obravnavala in odločila o 58 zahtevkih, od katerih se je 57 zahtevkov nanašalo na
izplačilo odškodnine iz naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, 1 zahtevek pa se je
nanašal na priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.
Od obravnavanih 58 zahtevkov je komisija pozitivno odločila v 45 primerih, 13 zahtevkov pa je
zavrgla. 12 zahtevkov, prejetih v letu 2018, je bilo nepopolnih ali oddanih po zadnji seji komisije, dne
19.12.2018. Slednji bodo obravnavani v letu 2019.
V 41 primerih je Republika Slovenija upravičencem oziroma njihovim dedičem izplačala zakonsko
predpisanih 60% zneska celotne odškodnine, v 4 primerih pa celotno odškodnino (100%), saj
delodajalec, pri katerem je bolezen nastala, ni več obstajal.
V 17 primerih je komisija ugodila izplačilu razlike odškodnine, saj so upravičenci v preteklosti, na
podlagi sodb, poravnav ali pa sporazumov o odškodnini že prejeli odškodnino za lažje oblike bolezni.
V 6 primerih je komisija, na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, izplačala odškodnino
dedičem upravičencev. Komisija je 23 upravičencem odobrila tudi izplačilo stroškov pooblaščenega
zdravnika.
Republika Slovenija je v letu 2018 izplačala upravičencem oziroma njihovim dedičem za odškodnine in
povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika 670.097,74 EUR za razliko od leta 2017, ko so ti stroški
znašali 333.132,82 EUR. Republika Slovenija je v letu 2018 izplačala Kliničnemu inštitutu za medicino
dela, prometa in športa za njihovo delo 16.937,58 EUR za razliko od leta 2017, ko so ti stroški znašali
11.035,09 EUR.

Komisija je še ugotovila, da največ delodajalcev, pri katerih je bolezen nastala, prihaja iz goriške
regije.
Vir: MDDSZ
Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za uporabo tehnologij veriženja blokov
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti iz Akcijskega načrta za pripravo podlag za
pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje
ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih.
Poročilo opisuje izvedene aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju
razvoja blockchain tehnologij v letu 2018 v Sloveniji, ki so opredeljene v akcijskem načrtu ter sklepih
Vlade RS. Realizirana je bila večina z akcijskim načrtom načrtovanih aktivnosti.
Vir: MGRT
Zaključno poročilo o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo
za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo
Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za
zeleno gospodarstvo (MDS Partnerstvo) za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod
v zeleno gospodarstvo in ugotovila, da je izpolnila svoje naloge in prenehala z delovanjem.
MDS Partnerstvo je ustanovila vlada hkrati s sprejemom Okvirnega programa za prehod v zeleno
gospodarstvo (OPZG) oktobra 2015, kot eden izmed ključnih ukrepov za podporo izvajanju nalog
OPZG z namenom kontinuitete izvajanja ter spremljanja in usmerjanja procesa dela. V svojem
obdobju delovanja je MDS Partnerstvo izvedla 10 sej na ravni državnih sekretarjev, organizirala 26
vidnejših dogodkov (od tega 12 regionalnih posvetov, kjer je bilo identificiranih 78 primerov dobre
prakse) ter številne druge dogodke in aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni. Pripravila je štiri
poročilo za vlado.
Delo skupine (MDS Partnerstvo) je bilo osredotočeno na delo s posameznimi resorji znotraj vlade,
krepitvi sodelovanje med njimi ter usklajevanje oz. nadgradnji politik, razširitvi dialoga ter aktivno delo
z vsemi deležniki v družbi ter razširitvi Partnerstva za zeleno gospodarstvo z vključevanjem
zainteresiranih deležnikov v proces skupnega reševanja izzivov in oblikovanja rešitev za prehod v
zeleno in krožno gospodarstvo, ki do bile zajete tudi v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo
Slovenije. MDS partnerstvo je izvajala aktivnosti tako na nacionalnem kot na mednarodnem področju.
Z objavo Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije ter komunikacijskimi aktivnostmi za
predstavitev Kažipota, MDS Partnerstvo zaključuje s svojim delom.
Vir: MOP
Vlada o Poročilu o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu
2018
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v
letu 2018.
Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 1. 3. 2018 mora Ministrstvo za javno upravo do 15. 2. 2019
seznaniti Vlado RS s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma
inšpekcij v letu 2018.

Izhajajoč iz poročila so inšpektorati in inšpekcije večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in
prioritete iz svoje pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu
2018.
Vir: MJU
Vlada o Poročilu o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo tehnologije 5G
Vlada je na današnji seji sprejela Poročilo o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo
tehnologije 5G. Poročilo in priloge posreduje Komisiji za nadzor javnih financ Državnega zbora,
Komisiji za preprečevanje korupcije, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu
državnemu tožilstvu.
Komisija za nadzor javnih financ DZ je zaprosila Vlado RS za podajo stališča o upravičenosti,
smiselnosti, gospodarnosti in vseh drugih vidikih podelitve frekvenc za preizkušanje tehnologije 5G
družbi BTC d. d. ter za oceno prihodka za proračun, v primeru podelitve frekvenc za preizkušanje z
javno dražbo. Na podlagi dokumentacije Akosa je pripravljeno Poročilo o podelitvi frekvenc za
preizkušanje in prihodnjo rabo tehnologije 5G, ki bo posredovano v Državni zbor.
V poročilu je med drugim zapisano, da je bila s terminskega vidika podelitev testnih frekvenc sicer
umeščena pravilno, saj nas hiter tehnološki razvoj in ambiciozni globalni konkurenti silijo v
konkurenčno tekmo, kdo bo prej v realnem okolju implementiral tehnologijo 5G. Vendar pa se Vlada v
tej fazi ne more opredeljevati do pravilnosti postopkov podeljevanja testnih frekvenc, ki jih je po svojih
zakonskih pristojnostih izvedla agencija. Vsekakor pa bomo v prihodnjih mesecih postopke pregledali
v okviru rednega letnega nadzora nad zakonitostjo delovanja agencije, je še zapisano v poročilu.
Vlada v poročilu tudi poudarja, da se zavzema in pričakuje pravilno izpeljavo uradnih postopkov
podeljevanja radijskih frekvenc, dosledno skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom1), in da bo glede na aktualno odprto problematiko temu področju v prihodnje posvetila ustrezno
pozornost. Tako se že preverja strateške usmeritve, ki jih je resorno ministrstvo konec 2017 podalo
agenciji, kot strateško vodilo za pripravo strategije upravljanja z radijskim spektrom in za postopke
podeljevanja radijskih frekvenc mobilnim operaterjem – tudi testnih frekvenc, pri čemer naj bi prišlo do
domnevnih nepravilnosti. Uporabljene bodo tudi vse druge zakonske možnosti in pristojnosti, da se
ugotovi dejansko stanje in zagotovi pravilno izpeljavo postopkov v prihodnje. Z novimi strateškimi
usmeritvami resornega ministrstva bo lahko agencija pospešila podeljevanje radijskega spektra za
mobilne komunikacije in implementacijo tehnologije 5G v Republiki Sloveniji.
Vir: MJU
Vlada sprejela mnenje o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti posameznih členov
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vlada je sprejela mnenje o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 15.,
drugega odstavka 108., tretjega odstavka 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in prvega ter drugega odstavka 37. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Boris Pavšlar je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložil ustavno pritožbo ter pobudo za začetek
postopka za presojo ustavnosti 15., 108., 116. in 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2) in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B). Pritožnik izpodbija sodbe sodišč, s katerimi je bila zavrnjena
njegova tožba ter pravna sredstva zoper odločitve Zavoda za pokojninsko in invalidsko Slovenije o
ugotovitvi, da ima pritožnik od 1. 1. 2016 status zavarovanca iz naslova opravljanja samostojne
pridobitne dejavnosti. Pritožnik zatrjuje, da naj bi mu bile z odločitvijo Zavoda kršene človekove
pravice, in sicer pravica do zasebne lastnine, pravica do socialne varnosti in do svobodne
gospodarske pobude ter načeli varstva zaupanja v pravo in enakosti pred zakonom.

Vlada ugotavlja, da pritožnik v pritožbi ni izrecno izpostavil, s čim naj bi konkretne določbe ZPIZ-2 in
ZPIZ-2B posegala v njegove človekove pravice, temveč je svoje argumente podal z vidika celotnega
sistema omogočanja kombiniranja statusa upokojenca ter aktivnega statusa (v njegovem primeru
statusa samostojnega podjetnika).
V tej konkretni zadevi Vlada RS zato podaja razloge, zaradi katerih meni, da pritožniku niso bile
kršene človekove pravice, varovane v okviru ustavnih določil.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela predlog stališča o zagotavljanju osnovne letalske povezljivosti v zvezi z
Brexitom
Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije v zvezi s Predlogom uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v
zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije. Vlada bo predlog
stališča Republike Slovenije v odločanje posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Zaradi izstopa ZK letalski prevozniki EU in ZK le-tega ne bodo več opravljali na podlagi Uredbe EU
1008/2008 o skupnih pravilih o opravljanju zračnih prevozov v Skupnosti, saj uredba velja le na
območju Evropske unije. Evropska komisija predlaga začasne ukrepe v obliki predloga uredbe, da se
zagotovi nadaljnje opravljanje letalskega prometa.
Republika Slovenija meni, da je v okviru obravnave predloga potrebno zagotoviti, da gre za ukrepe
zgolj začasne narave in da predlog uredbe ne pomeni, da prehajajo letalske prometne pravice, ki jih
imajo suverene države članice EU, v pristojnost Evropske unije. Takšna sprememba bi bila
precedens, saj bi za prihodnje lahko postalo negotovo glede pristojnosti nad letalskimi prometnimi
pravicami.
Prav tako Republika Slovenija meni, da je potrebno ustrezneje zagotoviti večje število frekvenc tistim
letalskim prevoznikom Evropske unije, ki so imeli v pretekli zimski/poletni IATA sezoni 2018 nizko
število tedenskih frekvenc, je pa mogoče pričakovati, da se to število lahko poveča.
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske bo z izstopom postalo t.i. tretja država, zato bo
potrebno začeti izdajati dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega in posebnega zračnega
prevoza. Slednje je bilo na podlagi predpisov EU ukinjeno.
Vir: MzI

Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Argentinske republike o zaposlovanju družinskih članov diplomatov.
S sklenitvijo sporazuma se bo uredilo zaposlovanje družinskih članov slovenskih diplomatov v
Argentini. Ministrstvo za zunanje zadeve Argentine je izrazilo pripravljenost in naklonjenost za
sklenitev takšnega sporazuma kljub temu, da v Republiki Sloveniji nima rezidenčnega veleposlaništva.
Sporazum omogoča, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom akreditiranih
uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega
predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici. Za člana
diplomatskega predstavništva ali konzulata se šteje uslužbenca države pošiljateljice, ki ni državljan
države sprejemnice in je napoten v državo sprejemnico na diplomatsko predstavništvo ali konzulat.
Vir: MZZ

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med
Slovenijo in Hrvaško o skupni organizaciji in izvedbi opazovalne misije nad ozemljem obeh
držav s strani Ruske federacije
Pogodba o odprtih zračnih prostorih (MPOZP) je bila podpisana 24. marca 1992 v Helsinkih in je
stopila v veljavo 1. januarja 2002. Republika Slovenija jo je ratificirala leta 2004. Namen pogodbe je
krepitev varnosti in zaupanja v evro-atlantskem prostoru. Pogodba določa režim zračnega
opazovanja, uporabo in razširjanje pridobljenih informacij.
Tehnični dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o skupni organizaciji in izvedbi
opazovalne misije nad ozemljem Republike Slovenije in Republike Hrvaške s strani Ruske federacije
v letu 2019 podrobneje določa postopke udeležencev in ureja finančna razmerja. Republika Slovenija
bo sodelovala z največ petimi pripadniki, Republika Hrvaška pa z največ desetimi.
Termin opazovalnega poleta še ni dogovorjen.
Vir: MO
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o vaji
specialistov za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo v Slovaški republiki
Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo
Slovaške republike o vaji specialistov za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo v Slovaški
republiki v letu 2019 opredeljuje pogoje in postopke sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske na vaji
specialistov za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (JRKBO) v Slovaški republiki. Vaja s
pravimi bojnimi strupi bo potekala od 2. do 8. marca 2019 v Centru za usposabljanje in testiranje v
Zemianske Kostol'any na Slovaškem.
Udeležilo se je bo do 30 pripadnikov mobilnega kemijskega laboratorija Vojaške zdravstvene enote
Logistične brigade Slovenske vojske, in sicer z mobilnim kemijskim laboratorijem, mobilnim
radiološkim laboratorijem, prikolico za JRKB-dekontaminacijo, opremo za JRKB-vzorčenje, vozili
(dvema tovornima voziloma, tremi specialnimi vozili in terenskim vozilom Puch) ter osebno opremo
pripadnikov (zaščitna maska, zaščitni kombinezon/obleka, pribor za osebno dekontaminacijo).
Nameni vaje so usposabljanje za delo s pravimi bojnimi strupi, njihovo zaznavanje in identifikacija ter
vzorčenje in izvajanje kemične dekontaminacije oseb in opreme. S skupnim usposabljanjem
Slovenske vojske in oboroženih sil Slovaške republike, ki poteka že dvanajsto leto, se krepita
medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj na področju JRKBO.
Vaja je načrtovana v letnem Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2019 pod zaporedno številko 46.
Vir: MO
Zapisnik 8. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje
Vlada je na današnji seji potrdila zapisnik 8. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za
vzdrževanje državne meje, ki je potekalo 12. in 13. decembra 2018 v Firencah.
Mešana komisija se je sestala v Firencah 12. in 13. decembra 2018, Mešana skupina strokovnjakov
pa se je v istem kraju sestala dan pred tem, 11. decembra 2018.
Slovenska stran je obvestila italijansko stran, da je vlada 10. maja 2018 imenovala gospoda Marka
Vrevca, Ministrstvo za zunanje zadeve, za namestnika predsednika slovenske delegacije in člana
Mešane komisije.
V Firencah se je Komisija uvodoma seznanila s poročilom Mešane skupine strokovnjakov o
vzdrževalnih in meritvenih delih na državni meji, opravljenih v letu 2018. Komisija je na poročilo podala

ugotovitve, med drugim tudi to, da je slovenska stran pregledala 600 mejnikov v I. in VII. Sektorju. V
nadaljevanju je Komisija pregledala program vzdrževalnih in meritvenih del na državni meji za leto
2019 in je bila obveščena o novi zapisnikih o mejnikih.
Mešana skupina strokovnjakov je poročala o novi digitalizirani dokumentaciji o mejnikih in točkah
mejne črte, katerega je Komisija pregledala in potrdila.
V nadaljevanju je potekala razprava o določitvi in primerjava nadmorskih višin mejnih znakov z
višinami, izračunanimi iz DTM/DMR (1m x 1m). Kontrolna merjena se bodo nadaljevala pri mejnikih,
kjer je razlika v višinah več kot 5 m. Komisija se je seznanila s poročanji vodij Mešanih skupin
strokovnjakov, da se začelo posodabljanje uradne dokumentacije o državni meji.
Vir: MZZ
Odgovor Vlade Republike Slovenije na Prošnjo Komisije DZ za peticije, človekove pravice in
enake možnosti v zvezi z manifestom Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje
Vlada se je seznanila z manifestom Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje z dne 4. 12. 2018.
Vlada se zaveda problematike socialne izključenosti, zato so bili politika in ukrepi pristojnih ministrstev
v zadnjih letih, tudi v času krize, izrazito usmerjenji v sistem socialnih transferjev, kjer so bile izvedene
številne spremembe, ki so pozitivno vplivale predvsem na najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki jih
izpostavlja tudi manifest.
V nadaljevanju so predstavljena stališča Vlade RS k posameznim predlogom ukrepov:
Ukrep št. 1: Pravočasno in ažurno izdajanje odločb o pravicah iz javnih sredstev pri centrih za socialno
delo in hitro odločanje o pritožbah zoper odločitve na MDDSZ
Vlada in MDDSZ kot pristojno ministrstvo se zavedata zaostankov pri reševanju vlog za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev in redno spremljata stanje. MDDSZ je zato že v oktobru 2018 omogočilo
dodaten rok za izplačilo državne štipendije. Od 1. decembra 2018 so bili strokovni delavci na centrih
za socialno delo razbremenjeni na način, da ne sprejemajo več vlog strank. Zaradi odločanja centrov
za socialno delo po uradni dolžnosti o podaljšanju letnih pravic, strankam vlog ni več potrebno vlagati,
strokovnim delavcem pa teh vlog ni potrebno vnesti v sistem, saj se vloga oblikuje samodejno.
Zaostanke pri reševanju pritožb zoper odločbe o pravicah iz javnih sredstev pa na MDDSZ rešujejo z
zaposlitvami preko javnih del in projektom odprave zaostankov.
Ukrep št. 2: Celostna rešitev stanovanjske problematike socialno najšibkejših
Reševanje stanovanjske problematike socialno najšibkejših oseb s strani države je urejeno preko
sodelovanja dveh pristojnih ministrstev, MDDSZ in MOP. MDDSZ je zaradi posledic gospodarske
krize, ki je povečala število družin, ki jim je grozila deložacija, v letu 2016 začelo izvajati Pilotni projekt
podpore in pomoči osebam, ki so bile prisilno izseljene v Republiko Slovenijo. Pilotni projekt se je
začel izvajati v sodelovanju z MOP in Stanovanjskim skladom RS ter tremi največjimi humanitarnimi
organizacijami (Rdeči Križ Slovenije – Zveza združenj, Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine
Slovenije.
Ukrep št. 3: Vzpostavitev poroštvenega sklada države
Vlada pojasnjuje, da bo prispelo pobudo za oblikovanje državnega poroštvenega sklada za kritje
najnujnejših stanovanjskih stroškov družin, ki se znajdejo v izjemni socialni stiski obravnaval projektni
svet pilotnega projekta.
Ukrep št. 4: Osnovna šola mora biti brezplačna
Prizadevanje vlade in MIZŠ kot pristojnega ministrstva, gredo v smer, da vzgojno-izobraževani sistem
otroke, učence oziroma dijake iz socialno ogroženih družin ustrezno obravnava in dosledno
preprečuje njihovo morebitno izključenost ali obremenitev staršev s plačili, ki jih ne zmorejo. Veljavna
zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja s tem v zvezi že prepoznava in ureja nekatera
področja.

Ukrep št. 5: Uporaba načela sorazmernosti, ko gre za odločitve o vložitvi izvršb, o dopustitvi izvršb in o
sredstvih izvršbe
Vlada in MP kot pristojno ministrstvo za področje sodne izvršbe in zavarovanja pozdravljata ukrep in
menita, da je smiselno zasledovati cilj, da se socialno težke situacije razrešijo še pred začetkom
sodnega postopka, saj je sprožitev sodnega postopka povezan s stroški tako za udeležence kot za
državo.
Ukrep št. 6: Ureditev sistema otroških dodatkov, po katerem bo otroški dodatek popolnoma izvzet iz
socialnih transferjev
Zaveze iz koalicijske pogodbe gredo v smer, da bi bil otroški dodatek izvzet iz sistema socialnih
transferjev in bi ostal samostojni starševski prejemek.
Ukrep št. 7: Vzpostavitev kvalitetnih programov, ki bodo omogočili aktivacijo ljudi
Trenutno se izvaja poskusni projekt celovitega pristopa k socialni aktivaciji neaktivnih oseb, kjer je v
programe socialne aktivacije vključenih več kot 12.000 oseb.
Zaradi nezainteresiranosti velikega števila oseb, prejemnikov denarne socialne pomoči, da bi vstopili v
programe, ki so na voljo in si s tem izboljšali svoj socialni položaj, si bomo prizadevali v smeri še
večjega spodbujana za socialno aktivacijo.
Ukrep št. 9: Celovit pristop k reševanju posameznih problematik in medresorsko sodelovanje z
vključitvijo humanitarnih in nevladnih organizacij, ki imajo neposreden stik z ljudmi na terenu
Vlada RS pojasnjuje, da so bili s spremenjeno organizacijsko strukturo centrov za socialno delo
postavljeni temelji za vsebinsko prenovo dela. Pričakuje se, da se bodo administrativne obremenitve
strokovnih delavcev precej zmanjšale, s čimer bo več časa namenjenega za poglobljeno strokovno
socialno delo, za delo na terenu in stik z uporabniki storitev centrov.
Zaradi intenzivnejšega sodelovanja med centri in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje bo
prišlo do integrirane, preglednejše in učinkovitejše obravnave oseb, ki so najbolj oddaljene od trga
dela in se soočajo z zaposlitveno in socialno problematiko.
Vir: MDDSZ
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanjem predpisov, ki urejajo
razvojno pomoč z namenom skladnega regionalnega razvoja
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanem predpisov,
ki urejajo razvojno pomoč z namenom skladnega regionalnega razvoja. Odgovor bo poslala
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poslanec Jože Tanko v zvezi z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter
nekaterimi drugimi sprejetimi zakoni s področja odpravljanja razvojnih zaostankov in
enakomernejšega razvoja Slovenije sprašuje o njihovem izvajanju v praksi, dodeljenih pomočeh in
upravičencih, oceni učinkov ter morebitnih pomanjkljivostih njihovega izvajanja v praksi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odgovarja, da se regionalna politika v Sloveniji izvaja
predvsem na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2). Zakon
vključuje ukrepe za razvoj vseh regij (t.i. horizontalna regionalna politika) in dodatne ukrepe razvojne
podpore za problemska območja (obmejna problemska območja, problemska območja z visoko
brezposelnostjo, območja avtohtonih narodnih skupnosti, območja z romsko skupnostjo). Podpisanih
je bilo vseh 12 dogovorov za razvoj regij, ki so izvedbeni dokumenti regionalnih razvojnih programov
in vključujejo ključne regijske projekte. Z namenom odpravljanja strukturnih težav na t.i. problemskih
območjih vlada izvaja tudi Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti
2017-2020 in Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za obdobje
2018-2020. Za problemska območja z visoko brezposelnostjo je vlada sprejela tri programe za
spodbujanje konkurenčnosti, in sicer za občine Pokolpja, Maribora z okolico in občine Hrastnik,
Radeče in Trbovlje. Vlada ocenjuje, da se sistemski zakon izvaja v skladu s pričakovanji in daje
zadovoljive rezultate.
Za Pomurje je bil sprejet poseben Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, s
katerim je vlada zagotovila dodatnih 33 milijonov evrov razvojnih sredstev za spodbujanje

gospodarstva v tej regiji. Gospodarski rezultati se v tej regiji v zadnjih letih izboljšujejo, kar kaže tudi
dvig BDP na prebivalca regije.
Zaradi stopnje brezposelnosti, ki je presegla mejo v občinah Hrastnik, Radeče in Zagorje, je vlada za
to območje sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z
visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Sprejetih je bilo 7 ukrepov
razvojne podpore, ki jih izvajajo različna ministrstva in Program spodbujanja konkurenčnosti za
problemsko območje v obdobju 2013 - 2018, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvaja Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na pridobljene izkušnje s podobnimi ukrepi regionalne politike
v preteklosti se tudi v tem, ponovljenem poskusi prestrukturiranja računa, da bi v naslednjih letih
Zasavju uspelo obrniti razvojne trende v pozitivno smer.
Za razvoj območja v okviru Triglavskega narodnega parka je bil leta 2010 sprejet Zakon o Triglavskem
narodnem parku. Ta med drugim določa, da se za parkovne lokalne skupnosti v povezavi z nekaterimi
razvojnimi usmeritvami zagotavlja dodatna sredstva v višini 80% predračunske vrednosti projektov in
pri razpisih zagotavlja dodatnih 10 % točk. Spodbujanje trajnostnega razvoja na tem območju se
uresničuje zlasti preko prijav projektov na različne EU sklade, kot npr. za izvedbo projektov s področja
energijske sanacije, izgradnje komunalne infrastrukture, cestne infrastrukture, zaposlovanja,
štipendiranja, kmetijstva, kulture in regionalnega razvoja. Podprto je bilo delovanje dveh LASov s
sredstvi v višini dobrih 600.000 evrov. Poleg tega je Javni zavod Triglavski narodni park za razvojne
naloge od 2010 do 2018 namenil 2,5 mio evrov, do leta 2025 pa naj bi za varstvene in razvojne naloge
namenil še dodatnih 4,8 mio evrov.
Poleg tega je bila pomoč dodeljena tudi 11.917 kmetijskim gospodarstvom na problemskih območjih iz
Programa razvoja podeželja 2014–2020. Do konca leta 2018 je bilo tem upravičencem izplačanih
dobrih 86 mio evrov, kar predstavlja 19,5 % vseh izplačanih sredstev v celotni Sloveniji iz PRP 2014–
2020.
Vir: MGRT
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi z delom centrov za
socialno delo
Vlada pojasnjuje, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2015
pričelo z razvojem ideje uvedbe avtomatizacije postopkov za izdajo informativnih izračunov za pravice
iz javnih sredstev. Predlog, ki je bil v letu 2017 oblikovan je predvidel izdajo masovnega
avtomatičnega informativnega izračuna, in sicer enkrat letno (v mesecu septembru oziroma oktobru
koledarskega leta). Takrat naj bi se za vse upravičence do tako imenovanih letnih pravic (pravica do
otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, malice in kosila) hkrati odločilo o
podaljšanju veljavnosti pravic.
V letu 2018 je ministrstvo intenzivno izvajalo implementacijo pravil za uvedbo informativnega izračuna.
V postopku implementacije je bilo ugotovljeno, da obstaja veliko objektivno tveganje, da podatkov za
odločanje ne bo mogoče pridobiti v kratkem času, ki je bil predviden za izvedbo masovnega
avtomatiziranega informativnega izračuna (masovni informativni izračun naj bi se za vse letne pravice
– otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila, izvedel
enkrat letno). Prav tako je uspešno nadgradnjo popolne avtomatizacije onemogočala kompleksna
zakonodaja. Proces avtomatizacije je bilo treba upočasniti iz razlogov pravne varnosti upravičencev
do pravic, saj so bila ugotovljena visoka tveganja, da se bo zaradi slabo zgrajene avtomatizacije kot
posledica kompleksnosti zakonodaje, breme preverjanja pravilnosti podatkov preneslo na
upravičence.
Iz navedenih razlogov je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, ki je postopek izdaje informativnega izračuna delno spremenil, in sicer tako, da od 1.
decembra 2018 dalje, centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o podaljšanju pravic iz
javnih sredstev, obvezna izdaja informativnih izračunov pa je prestavljena na 1. januar 2022.

Trenutni stroški za izvedbo informativnega izračuna vključujejo stroške informatizacije v višini
399.057,12 evrov z DDV. Za namen izvajanja navedenih storitev ministrstvo ni zaposlovalo novih
kadrov, prav tako niso bila porabljena finančna sredstva za promocijo.
Vir: MDDSZ
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi s kmečkimi zavarovanci
Poslanec Jože Tanko je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kmečkimi zavarovanci,
v katerem uvodoma pojasnjuje, da je bil 11. oktobra 2018 v zakonodajni postopek vložen Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem zavarovanju, ki je predvideval ureditev
položaja tistih kmetov, ki so po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačevali
zavarovanje glede na obseg pravic in glede na status združevanja. Tako je obstajala določena
skupina kmetov, ki niso bili združeni kmetje, vendar so plačevali enako visoke prispevke kot združeni
kmetje in združeni delavci, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic.
Vlada pojasnjuje, da je poslanska skupina SDS v oktobru 2018 v zakonodajni postopek vložila Predlog
zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi uredil omenjeno
problematiko, vendar Vlada RS navedenega predloga za izenačitev obsega pravic iz zavarovanja
kmetov in ostalih zavarovancev po ZPIZ iz leta 1983 ni podprla. Vlada RS namreč meni, da v
navedenem primeru ni šlo za neenako obravnavo, kot navaja poslanec, saj je zakonodajalec imel
utemeljene razloge za različno ureditev, ki so izhajali iz različnega obsega obveznosti, ki so jih imeli
združeni kmetje in drugi kmetje.
Vir: MDDSZ
Odgovor vlade na pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z vrednotnicami
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi
z vrednotnicami.
Vlada pojasnjuje, da je bilo od leta 2015 do leta 2018 skupaj izdanih 84.753 zahtevkov za vrednotnice,
znesek vplačil pa je znašal 764.392,17 evrov. Od 1. septembra 2016 do 30. aprila 2017 je znašala
višina vrednotnice 9,06 evrov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,05 evrov, za zdravstveno
zavarovanje pa 2,01 evra, od 1. maja 2017 dalje znaša višina vrednotnice 9,23 evrov (za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje 7,18 evrov, za zdravstveno zavarovanje pa 2,05 evra, od 1. aprila 2018 dalje
znaša višina vrednotnice 9,48 evrov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 evrov, za
zdravstveno zavarovanje pa 2,11 evra).
Vlada meni, da uvedba vrednotnic pozitivno vpliva na zmanjševanje dela na črno. Uvedba vrednotnic
predstavlja sistem, ki vpliva na ravnanje državljanov in jih spodbuja, da se ob tveganju morebitnega
odkritja dela na črno in izdani globi ter ob vse večjem zavedanju negativnih pojavov takšnega ravnanja
na vse segmente družbe, v večji meri poslužujejo zakonitih načinov opravljanja dela.
Glede stroškov uvedbe sistema vrednotnic vlada pojasnjuje, da so le-ti porazdeljeni med različne
institucije in sicer AJPES, ki je imela stroške z vzpostavitvijo informacijskega sistema SODD (seznam
posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo), Finančno upravo Republike Slovenije za izvedbo
same implementacije vodenja evidenc o plačanih prispevkih iz naslova opravljanja osebnega
dopolnilnega dela ter obveščanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o
vplačanih prispevkih za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, Ministrstvo za javno upravo ter
Upravo RS za javna plačila.
Glavnina stroškov, ki so jih imele zgoraj navedene institucije v skupni višini približno 192.000 evrov je
zgolj enkratnih, prihodki v blagajne pa bodo stalni. Letni stroški vzdrževanja so ocenjeni na približno
1.000 evrov.
Vlada v tem trenutku ne predvideva sprememb osebnega dopolnilnega dela.

Vir: MDDSZ

Odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca dr. Milana Brgleza in poslanke mag. Bojane
Muršič v zvezi z umikom pridržkov k Istanbulski konvenciji
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca SD dr. Milana Brgleza in poslanke SD
mag. Bojane Muršič v zvezi z umikom pridržkov k Istanbulski konvenciji.
Vlada je prejela pisno poslansko pobudo poslanca dr. Milana Brgleza in poslanke mag. Bojane Muršič
v zvezi z umikom pridržkov h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja
v družini ter o boju proti njima.
V pobudi se zavzemata, da se mora Slovenija kot država in družba zavzeti za ničelno toleranco do
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter da je za njuno preprečevanje in polno zaščito človekovih
pravic žensk potrebno polno uveljaviti vse razpoložljive in z mednarodnimi instrumenti prevzete
ukrepe.
Vlada prepoznava, da je Istanbulska konvencija prvi in hkrati najobsežnejši mednarodno pravni
instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno
z nasiljem v družini. Slovenija je konvencijo podpisala med prvimi, 8. septembra 2011. Listina o
ratifikaciji je bila deponirana, ratificirala pa 5. februarja 2015 in konvencija je začela za Slovenijo veljati
1. junija 2015.
Vlada je z namenom uresničevanja 10. člena Istanbulske konvencije 7. aprila 2016 ustanovila
Medresorsko delovno skupino za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). V medresorski
delovni skupini sodelujejo predstavniki in predstavnice vseh ministrstev in vladnih služb, katerih
delovno področje posega v Istanbulsko konvencijo ter predstavnice in predstavniki centrov za socialno
delo in nevladnih organizacij.
Slovenija je ob ratifikaciji Istanbulske konvencije zaradi neusklajenosti predmetne zakonodaje
izkoristila vse možnosti za uveljavitev pridržkov, ki jih dopušča drugi odstavek 78. člena konvencije.
Pridržkov po tretjem odstavku 78. člena Slovenija ni uveljavljala. Od ratifikacije konvencije si resorna
ministrstva in vladne službe v sodelovanju s strokovno javnostjo prizadevajo za čim boljšo usklajenost
nacionalne zakonodaje z Istanbulsko konvencijo in čimprejšnji umikom pridržkov. Posledično sta bili
leta 2015 v Kazenski zakonik vključeni dve novi samostojni kaznivi dejanji: prisilna sklenitev zakonske
zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti in zalezovanje.
Vlada si bo še najprej prizadevala, da v največji možni meri uskladi nacionalno zakonodajo z določili
Istanbulske konvencije. Glede delnega ali popolnega umika pridržkov bo vlada na predlog pristojnega
organa sprejela predlog za spremembo Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. O predlogu bo odločal Državni zbor.
Vir: MDDSZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z rezultati sanacijskih programov slovenskih
bolnišnic
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z rezultati
sanacijskih programov na področju slovenskih bolnišnic in ga posreduje DZ RS.
Ministrstvo za zdravje še nima končnih podatkov o poslovanju v bolnišnicah v sanaciji za leto 2018 in
zato ne more podati končnega poročila o rezultatih sanacije v letu 2018. Oceno finančnih učinkov in
rezultatov izvajanja sanacije v letu 2018 morajo bolnišnice v sanaciji sanacijskemu odboru posredovati
do konca januarja 2019. V letu 2018 so (skupaj vse) bolnišnice v sanaciji z izvajanjem sanacijskih
ukrepov planirale pozitivne finančne učinke na poslovanje v višini 24.119.978 eurov. Ocenjujejo, da so
do septembra 2018 dosegle finančne učinke v višini 10.309.882 eurov, kar pomeni 42,74 % planiranih
finančnih učinkov za leto 2018.

Ocena dela sanacijskega odbora je v pristojnosti ministra, pristojnega za zdravje. Minister za zdravje
bo v februarju 2019 prejel poročilo o delu Sanacijskega odbora in poteku sanacije v bolnišnicah, na
podlagi katerega bo ocenil uspešnost njegovega dela.
Javni zdravstveni zavodi morajo do konca februarja 2019 pripraviti in na Ministrstvo za zdravje
posredovati letna poročila o poslovanju za leto 2018. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi podatkov iz
letnih poročil pripravilo analizo poslovanja in uspešnost izvajanja sanacije v bolnišnicah v sanaciji.
V marcu 2019 bo na podlagi rezultatov analize poslovanja bolnišnic v sanaciji Sanacijski odbor
ministru predlagal morebitne menjave sanacijskih uprav. Minister za zdravje bo na podlagi predloga
sprejel odločitev o morebitni menjavi sanacijske uprave v posamezni bolnišnici v sanaciji.
Ministrstvo za zdravje trenutno pripravlja izhodišča in teze za zakon na področju vodenja in upravljanja
javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo nato usklajevana v koaliciji.
Vir: MZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v
zdravstvu
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Jelke Godec v zvezi z
ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in ga posreduje DZ RS.
Vlada že vrsto let podpira ukrepe za obvladovanje čakalnih dob in bo tudi v tem mandatu z ukrepi za
obvladovanje čakalnih dob nadaljevala.
Ministrstvo za zdravje za leto 2019 pripravlja ukrepe, s poudarkom na ukrepih, določenih v okviru
Splošnega dogovora za tekoče leto. Ukrepi se načrtujejo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in
bolnišnični dejavnosti. Za specialistično zunajbolnišnično dejavnost bo določeno, da izvajalci
načrtujejo in izvedejo večje število prvih pregledov, in sicer tako, da to ne more biti nižje od števila
prvih pregledov po posameznih vrstah zdravstvenih dejavnosti, opredeljenih v Splošnem dogovoru za
leto 2019. Minimalno število prvih pregledov na tim je določeno na podlagi povprečnega planiranega
števila prvih pregledov v letu 2018 in na podlagi povprečnega števila realiziranih prvih pregledov v letu
2017 in 2018 na tim po posameznih podvrstah zdravstvenih dejavnosti. Podatki o opravljenih prvih
pregledih za pretekla obdobja namreč kažejo, da je razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi med
izvajalci zelo različno. Uvedba minimalnega števila prvih pregledov po posameznih podvrstah
zdravstvene dejavnosti predstavlja prvi korak k enakomerni obremenjenosti in povečanju učinkovitosti
izvajalcev in s tem k pravičnejšemu financiranju izvajalcev.
Poleg sprememb za načrtovanje prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti se je na
podlagi Aneksa št. 2 k Splošnem dogovoru za leto 2018 od 1. 1. 2019 vsem javnim zdravstvenim
zavodom povečal redni program v skupnem obsegu za 4.877 posegov – od tega v bolnišnični
dejavnosti na programu endoproteza kolena, endoproteza kolka, operacije hrbtenice, operacije kile,
operacije na ožilju arterije in vene, operacije na ožilju krčne žile, operacije rame, operacije ušes, nosu
ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na stopalu Hallux valgus v skupnem obsegu za 4.663
posegov in v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti na programu operacije na ožilju – krčne žile in
operacije kile za 214 posegov.
Ministrstvo za zdravje bo izboljšalo sodelovanje med primarno in sekundarno ravnjo zdravstvene
dejavnosti. Za dosego pretoka informacij bo v letu 2019 nadaljevalo ukrepe, ki zdravnikom na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti zagotavljajo poln vpogled v zdravstveno dokumentacijo pacienta,
pacientom pa varnejšo obravnavo – za sodelovanje v javni zdravstveni mreži bomo določbe o obvezni
polni vključitvi v izmenjavo zdravstvene dokumentacije prek Centralnega registra podatkov o pacientu
(zakonsko sicer že predpisan) vključili tudi v Splošni dogovor.
Priprava ukrepov za obvladovanje čakalnih dob zahteva sodelovanje vseh deležnikov, ki delujejo v
zdravstvenih sistemu.

Vir: MZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti in ga posreduje DZ RS.
Ministrstvo za zdravje je do 29. 1. 2019 od Upravnega sodišča Republike Slovenije v izjasnitev
(odgovor na tožbo) prejelo 28 tožb, ki so jih koncesionarji, ki jim je bila izdana odločba o spremembi
koncesijske odločbe glede trajanja koncesije v skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17), vložili na
Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vir: MZ
Odgovor na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z zamudami pri prenosu pravnih aktov
Evropske unije v slovenski pravni red
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z zamudami pri prenosu
pravnih aktov Evropske unije v slovenski pravni red.
V odgovoru so podane informacije o odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, ki jih je Evropska
komisija sprožila zoper Republiko Slovenijo. Na dan 30. 1. 2019 je bilo odprtih 55 postopkov, od
katerih se 35 postopkov nanaša na nepravočasen prenos direktiv v pravni red RS oziroma
nenotifikacijo nacionalnih predpisov za prenos ter 20 na nepravilno implementacijo direktiv in druge
kršitve prava EU.
Po fazi postopka, v katerem se navedene kršitve nahajajo, je 37 kršitev v fazi uradnega opomina, 8 v
fazi obrazloženega mnenja, za 2 zadevi je Evropska komisija napovedala tožbo, za 5 zadev je
Evropska komisija že vložila tožbe, medtem ko so bile za 3 zadeve že izdane ugotovitvene sodbe
Sodišča EU. V zvezi z odprtimi sodnimi postopki je v odgovoru pojasnjeno, da se zoper Republiko
Slovenijo trenutno vodijo štirje postopki.
Nadalje je v odgovoru pojasnjeno, da Republika Slovenija do sedaj še ni prejela sodbe Sodišča EU, s
katero bi ji bilo naloženo plačilo denarne kazni in/ali pavšalnega zneska.
Glede stanja implementacije pa je navedeno, da mora Republika Slovenija v nacionalni pravni red
prenesti še 20 direktiv, katerih rok za prenos je že potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso
sprejeti oziroma notificirani.
Glede vprašanja o predvidenih ukrepih, da do zamud pri prenosu pravnih aktov EU ne bi več prihajalo,
je pojasnjeno, da Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da sta spremljanje pravnega reda EU in
obveznosti, ki iz njega izhajajo, ter način izpolnjevanja teh obveznosti ustrezno procesno določena in
informacijsko podprta, zato ne načrtuje novih ukrepov. Obenem je poudarjeno, da pri implementaciji
pravnega reda EU ne gre za avtomatizirano in enostavno nalogo, ki bi pomenila zgolj prepisovanje
besedil posameznih aktov EU v slovensko zakonodajo, temveč za izjemno zahteven nabor aktivnosti
ministrstev, vladnih služb in Državnega zbora, zato se zamudam - kljub stalnim prizadevanjem za
pravočasno implementacijo - tudi v prihodnosti ne bo možno v celoti izogniti.
Vir: SVZ

Vlada odgovarja na pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca za zagotovitev finančnih
sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra v severovzhodnem delu
Radovljice
Predsednik Državnega sveta RS je na vlado posredoval pobudo državnega svetnika Bogomirja
Vnučca za zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra v
severovzhodnem delu Radovljice. Pobudo je obravnaval Državni svet RS na 13. seji in jo podprl.
Pobuda je utemeljena z dejstvom, da del Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020
predstavlja projekt izgradnje regijskega reševalnega centra v severovzhodnem delu Radovljice.
Sofinanciranje centra, katerega vrednost je ocenjena na tri milijone evrov, se pričakuje od vseh
bodočih uporabnikov objekta, predvideno pa je tudi pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev, ki pa
jih do zdaj za tovrstne investicije ni bilo mogoče pridobiti. Predlagatelj v pobudi ocenjuje, da investicije
ne bo možno izvesti brez dodatnih (nepovratnih) sredstev, in poziva Vlado RS, da na podlagi
prepoznave širšega družbenega pomena načrtovanega regijskega reševalnega centra prouči možnost
vključitve projekta v posamezne programske oz. strateške dokumente ter posledično zagotovi
finančna sredstva za sofinanciranje njegove izgradnje.
Vlada RS meni, da je projekt regijskega reševalnega centra, katerega nosilec je Občina Radovljica s
skupino zasebnih partnerjev, pomemben zaradi predvidenega združevanja sil za zaščito, reševanje in
pomoč na eni lokaciji na lokalni ali medobčinski ravni ter posledično zaradi možnosti boljšega
sodelovanja in vzpostavitve učinkovitejšega odziva na večje nesreče. Pri tem je treba upoštevati
delitve pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi na področju sistema zaščite, reševanja in
pomoči vključno s financiranjem, že vzpostavljeno infrastrukturo za te namene na Gorenjskem ter
prioritete posameznih državnih organov, katerih vključitev je predvidena v reševalni center.
Z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do
2022 (ReNPVNDN16–22) država med drugim načrtuje tudi reorganizacijo sil za zaščito, reševanje in
pomoč na državni in regijski ravni ter njihovo spodbujanje na lokalni ravni. Pri tem je eden izmed ciljev
države pomoč pri razvoju vadišč in drugih zmogljivosti, ki jih za svoje potrebe razvijajo občine ali
posamezne reševalne službe, zlasti pa nevladne organizacije, še posebno pri razvoju regijskih
gasilskih poligonov. MO je tako prek URSZR že podprlo projekt izgradnje regijskih gasilskih poligonov,
in sicer na Gorenjskem na Jesenicah, kjer so bili izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izgradnjo. Tako bo
Gorenjska pridobila vadbene površine in objekte za gasilce ter tudi pripadnike drugih reševalnih služb.
Z vidika Ministrstva za obrambo se ocenjuje, da sedanja infrastruktura na regijski ravni na Gorenjskem
z Izpostavo URSZR Kranj, Regijskim centrom za obveščanje in Logističnim centrom ustreza potrebam
ter finančnim zmožnostim na področju zaščite, reševanja in pomoči. MO zato v tem projektu ne more
prevzemati kakršnih koli finančnih obveznosti, ker za to nima in ne more načrtovati finančnih sredstev.
Interes za realizacijo projekta izgradnje regijskega reševalnega centra v severovzhodnem delu
Radovljice je bil preverjen tudi pri Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za zdravje. V okviru
razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih imata omenjeni ministrstvi na voljo za investicije, ta ne
omogočajo prevzema kakršnih koli finančnih obveznosti v naslednjih letih.
Vir: MO

Imenovanje generalne direktorice Direktorata za okolje
Vlada je z dnem 15. 2. 2019 za generalno direktorico Direktorata za okolje imenovala mag. Tanjo
Bolte, ki trenutno opravlja delo vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje, in sicer do
14. 2. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. Tanja Bolte je po izobrazbi univerzitetna
diplomirana inženirka kemijske tehnologije in magistrica znanosti s področja tehniškega varstva okolje.
Odlično pozna delovno področje, saj Direktorat za okolje vodi že od leta 2014.
Vir: MOP

Imenovanje generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport
Vlada je imenovala Iztoka Žigona za generalnega direktorja Direktorata za investicije Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Imenovan je za dobo petih let, mandat pa nastopi 15. februarja 2019.
Iztok Žigon je to funkcijo kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja opravljal že doslej.
Vir: MIZŠ
Dr. Simon Slokan imenovan za v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport
Vlada je imenovala dr. Simona Slokana za v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in
šport. Funkcijo bo za največ šest mesecev nastopil 18. februarja 2019.
Vir: MIZŠ
Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija
Vlada je razrešila mag. Gorazda Miheliča s funkcije direktorja Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in kot
vršilko dolžnosti direktorja imenovala mag. Ajdo Cuderman.
Mag. Gorazd Mihelič, direktor SPIRIT Slovenija, je 24. januarja 2019 podal predlog o sporazumni
prekinitvi delovnega razmerja, zato je Svet SPIRIT Slovenija na svoji 33. redni seji, dne 5. februarja
2019 sprejel sklep, s katerim Vladi RS predlaga, da razreši sedanjega direktorja. Vlada RS z
današnjim dnem razrešuje dosedanjega direktorja in z 16. februarjem 2019 imenuje mag. Ajdo
Cuderman za vršilko dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija, ki lahko funkcijo opravlja do imenovanja
direktorja oz. največ šest mesecev.
Mag. Cudermanova je bila zadnja štiri leta zaposlena v PETROL d.d., kjer je sprva opravljala funkcijo
pomočnice diretorja Energetskih rešitev za razvoj poslovanja in vodila hčerinsko podjetje Eltec Petrol
d.o.o. Srbija, nato pa od sredine leta 2017 vodila regionalno prodajo za Avstrijo, Italijo, Srbijo in Črno
Goro ter Slovenijo na področju DisNet ter vodila OE Energetske rešitve Srbija. Pred tem je med
drugim devet let delala v družbi Mercuri International d.o.o. kot svetovalka za področje prodaje in
zaposlitev ter tri leta v družbi Laser Computer d.o.o. vodila pisarno in vso dokumentacijo podjetja.
Vir: MGRT
Razrešitev in imenovanje predstavnika vlade v Svetu Centra za mednarodno sodelovanje in
razvoj
Vlada je z mesta članice Sveta Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj razrešila Sabino Stadler
Repnik, generalno direktorico Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo
v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Vlada je za člana Sveta Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj imenovala Uroša Vajgla, vodjo
Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, v Direktoratu za multilateralo, razvojno
sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve za obdobje štirih let, s pričetkom
mandata z dnem imenovanja.
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: CMSR) je samostojna
raziskovalna in svetovalna neprofitna organizacija na področju mednarodnih ekonomskih odnosov.
Njegova ustanovitelja sta Republika Slovenija, ki jo zastopa vlada, ter SID - Slovenska izvozna in
razvojna banka. Statusno-pravna oblika CMSR je zavod s pravico javnosti, upravlja ga Svet in vodi
direktor.

Predstavnika Republike Slovenije imenuje vlada. Trenutno sta to Sabina Stadler Repnik, generalna
direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za
zunanje zadeve ter Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose na Ministrstvu za
finance.
Vir: MZZ
Vlada je imenovala člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
Vlada je v svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za člana sveta kot
predstavnika ustanovitelja za mandatno dobo 5 let imenovala Sandija Borca.
Po zakonu je določeno, da svet javne agencije sestavlja devet članov, ki jih ustanovitelj v svet javne
agencije imenuje za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pet članov sveta javne
agencije imenuje neposredno, štiri člane pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov
uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Ob tem je določeno še, da člane, ki
predstavljajo ustanovitelja, imenuje vlada na podlagi predlogov ministra, pristojnega za promet.
S Sklepom o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
je bilo določeno, da ima svet predsednika oziroma predsednico, namestnika oziroma namestnico
predsednika in sedem članov oziroma članic, torej skupno devet članov. Glede na navedeno, je
zakonsko določena sestava sveta devet članov, od tega pet predstavnikov ustanovitelje in štirje
predstavniki uporabnikov.
Dosedanji članici sveta javne agencije, predstavnici ustanovitelja Lidiji Flajs, je petletni mandat potekel
dne 16. januarja 2019.
Vir: MzI
Razrešitev in imenovanje novih članov Sveta Vlade RS za študentska vprašanja
Vlada je razrešila dosedanje člane in za obdobje štirih let imenovala nove člane v Svet Vlade
Republike Slovenije za študentska vprašanja. Vodil ga bo minister za izobraževanje, znanost in šport
dr. Jernej Pikalo. Članice in člani pa bodo:
- dr. Jernej Štromajer, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
- predstavnik Ministrstva za kulturo in njegov namestnik mag. Bojan Kurež, na predlog
Ministrstva za kulturo;
- Tilen Božič, na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti;
- Jana Jenko, na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Tanja Mate in njena namestnica Mirjana Ranzinger, na predlog Ministrstva za
zdravje;
- mag. Saša Jazbec in njena namestnica Anja Pirnar, na predlog Ministrstva za finance;
- mag. Brigita Rajšter Vranović, na predlog Ministrstva za okolje in prostor;
- Valentin Orešek, na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- mag. Bojan Žlender, na predlog Ministrstva za infrastrukturo;
- Tin Kampl, na predlog Urada Republike Slovenije za mladino;
- Laura Koudela, na predlog Študentskega sveta Univerze v Ljubljani;
- Jošt Beguš, na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru;
- Gregor Gulič, na predlog Študentskega sveta Univerze na Primorskem;
- Franci Novak, na predlog Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici;
- Jaka Trilar, na predlog Študentske organizacije Slovenije;
- Žiga Pirš, na predlog Študentske organizacije Slovenije;
- Klemen Peran, na predlog Študentske organizacije Slovenije;
- Nina Plank, na predlog Študentske organizacije Slovenije;
- Jure Ciglar, na predlog Študentske organizacije Slovenije.
Vir: MIZŠ

Zamenjava člana Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
Vlada je sprejela sklep spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in
živilskih proizvodov. Z mesta člana sveta je za čas do poteka mandatne dobe članov sveta razrešila
mag. Roberta Serca in namesto njega imenovala Anko Miklavčič Lipušček, ki jo je predlagala
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.
Vir: MKGP
Bojan Majcen imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Vlada je na današnji seji z dnem 15. 2. 2019 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem
postopku, za 6 mesecev imenovala Bojana Majcna.
Bojan Majcen je leta 1999 diplomiral na Fakulteti za varnostne vede, leta 2005 pa je magistriral na
Fakulteti za evropske in državne študije. Poklicno pot je začel na Policijski postaji Trebnje. Opravljal je
različne naloge, in sicer je začel kot pripravnik in nato napredoval v vodjo varnostnega okoliša in
komandirja Policijskega oddelka Mokronog. Leta 1992 se je vpisal v Višjo šolo za notranje zadeve in
jo leta 1994 uspešno zaključil in nato nadaljeval z delom kot pomočnik komandirja na Policijski postaji
v Novem mestu, na Prometni policijski postaji Novo mesto, Policijski postaji Trebnje, kjer je bil od leta
1999 pa do leta 2000 tudi komandir policijske postaje. Z delom v Zavodu za prestajanje kazni zapora
Dob je pričel 1. 4. 2000, in sicer kot vodja oddelka za varnost – poveljnik. Marca 2014 je prevzel
vodenje zavoda, sprva po pooblastilu, kot direktor pa je vodenje zavoda uradno prevzel decembra leta
2015.
Vir: MP
Vlada imenovala člane v svetu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike
Slovenije
Vlada imenuje člane v svetu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, in
sicer mag. Marka Mišmaša, Marjana Turka, dr. Uroša Sveteta, mag. Mateja Menceja in Luko Dekleva
za dobo petih let.
Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ima pet članov, ki so
imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. Zakon o elektronskih komunikacijah
določa pogoje za imenovanje osebe v svet agencije, prav tako določa, v katerih primerih oseba v svet
ne more biti imenovana.
Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana
sveta agencije Na podlagi prispelih vlog, razgovorov in pregleda ustreznosti kandidatov (izpolnjevanje
vseh pogojev za predlagane kandidate) je Vlada RS imenovala mag. Marka Mišmaša, Marjana Turka,
dr. Uroša Sveteta, mag. Mateja Menceja in Luko Dekleva za dobo petih let:
Mag. Marko Mišmaš je dipl. inž. elektrotehnike in mag. znanosti z bogatimi izkušnjami v gospodarstvu
(FE LJ, Iskratel, Iskraemeco). Strokovno je deloval na področju telekomunikacij in v preteklem
mandatu opravljal funkcijo člana Sveta AKOS.
Marjan Turk je univ. dipl. inž. (elektrotehnika, računalništvo), deloval je tako v gospodarstvu kot javni
upravi (Iskra, MNZ, MJU). Strokovno je deloval na področju elektronskih komunikacij in upravljanju
radiofrekvenčnega spektra.

Dr. Uroš Svete je univ. dipl. politolog, magister in doktor znanosti na področju obramboslovja. Vrsto
aktivnosti je opravljal v okviru Fakultete za družbene vede in Ministrstva za javno upravo. Strokovnost
izkazuje na področju varnosti informacijskih omrežij.
Mag. Matej Mencej je univ. dipl. ekon, mag. znanosti kadrovskega managementa. Njegovo preteklo
delo obsega aktivnosti v MDDSZ, SVRK, Hranilnica Lon, KPK, SID. Strokovnost izkazuje na področjih
računovodstva in kadrovskega managementa.
Luka Dekleva je dipl. univ. novinar, specializiran za področje telekomunikacij, deloval je v reviji
Monitor, Delo, Finance, Žurnal 24, Styria media, Gem Interactive in podjetju Norner.
Vir: MJU

