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Vlada potrdila Projektno nalogo za izvedbo priprav in predsedovanja Slovenije Svetu EU
Vlada je na današnji seji potrdila Projektno nalogo za izvedbo priprav in predsedovanja Slovenije
Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Že novembra 2018 je vlada potrdila organizacijsko strukturo in
kadrovski načrt projekta, danes pa je vlada s potrditvijo Projektne naloge sprejela temeljna izhodišča s
programskega, organizacijskega, promocijskega, kadrovskega in finančnega vidika za organizacijo in
izvedbo predsedovanja.
Slovenija bo predsedovanje Svetu EU izkoristila za krepitev ugleda kot aktivne države članice EU. Cilj
sprejetega koncepta je tudi, da dosežemo dolgotrajne, pozitivne učinke na življenje ljudi in skupnosti.
Priprave in izvedba predsedovanja pa bodo hkrati naložba v krepitev znanja, veščin in zmogljivosti
slovenske javne uprave ter povečanje njenih zmogljivosti za delovanje v EU na dolgi rok.
Pripravljena je prva ocena sredstev za projekt predsedovanja, vključno s stroški dela in usposabljanj
vseh kadrov, vključenih v predsedovanje. Za obdobje 2019 – 2022 so stroški za predsedovanje
ocenjeni v višini 80 mio EUR.
Ena ključnih vsebinskih nalog predsedujoče države Svetu EU je usmerjanje zakonodajnega dela EU in
oblikovanje stališč Sveta EU prek različnih ravni odločanja. S tem se zagotavlja kontinuiteta dela na
evropski ravni, pravilnost zakonodajnih postopkov in sodelovanje med državami članicami. Od
predsedujoče države se pričakuje, da deluje kot pošten in nevtralen posrednik. V času posameznega
šestmesečnega obdobja se obravnava predvidoma med 500 in 700 različnih zakonodajnih osnutkov.
Statistično gledano je pod posameznim predsedstvom formalno sprejeta tretjina zakonodajnih
predlogov v obravnavi. Redni zakonodajni postopek namreč v povprečju traja od enega do dveh let.
Vodenje dela v Svetu EU poteka na treh ravneh, na politični ravni, ki vključuje ministre, na ravni stalnih
predstavnikov in njihovih namestnikov ter na ekspertni ravni. Predsedujoča država v šestmesečnem
obdobju predseduje približno 30 ministrskim zasedanjem, 60 zasedanjem Odbora stalnih
predstavnikov, 2000 zasedanjem delovnih skupin in odborov, ter ob tem v predsedujoči državi
organizira okoli 10 neformalnih zasedanj Sveta EU, več ministrskih konferenc in številne druge
dogodke.
V Sloveniji bodo srečanja na politični ravni zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev (varnostni
vidik, tolmačenje, transportna logistika ipd.) potekala v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Ostali
dogodki bodo lahko potekali tudi na drugih lokacijah po Sloveniji. V ta namen se bo opredelila t. i.
košarica mest. Najprej bodo identificirane lokacije, ki izpolnjujejo kriterije glede zagotavljanja varnosti,
namestitev, spremljevalnega programa, konferenčnih prostorov ipd., nato bo z zainteresiranimi mesti
usklajen dogovor o sodelovanju.
Srečanja in sestanki so le orodje za izvajanje programa dela. Naloga predsedujoče je, da pripravi 18mesečni program tria predsedstev, šestmesečni program predsedovanja s prednostnimi nalogami
predsedstva ter okvirne začasne dnevne rede za vodenje vsake sestave Sveta EU. Pri pripravi 18mesečnega programa tria predsedstev bo Slovenija sodelovala z Nemčijo in Portugalsko. Uvodni

pogovori med državami so se že začeli. Prvo delovno razpravo o prioritetah slovenskega
predsedovanja so februarja 2019 opravili tudi slovenski ministri.
Eno izmed izhodišč Slovenije tako na vsebinskem kot organizacijskem področju bo zeleno, ki je tudi v
jedru že uveljavljene nacionalne znamke I feel Slovenia. Slednja bo zato izhodišče za pripravo
celostne grafične podobe slovenskega predsedstva.
S sprejemom Projektne naloge s strani Vlade Republike Slovenije zaključujemo prvo fazo priprav
Slovenije na predsedovanje Svetu EU. Hkrati s pripravo načrtov dela pa so se na posameznih
področjih naloge tudi že začele izvajati.
Vir: UKOM
Akcijski načrt za nadaljnjo krepitev slovenskega gospodarstva v svetu
Vlada se je seznanila z dokumentom Mednarodni izzivi 2019 -2020. Akcijski načrt Mednarodni izzivi
2019-2020 za letos in prihodnje leto opredeljuje cilje, ciljne trge in sektorje ter ukrepe za krepitev
slovenskega gospodarstva v svetu. Za izvedbo zadevnih ukrepov bo letos na voljo najmanj 13 mio
EUR finančnih sredstev države in EU.
Akcijski načrt določa konkretne cilje: vsako leto nameravamo povečati vrednost izvoza za 5%,
povečati deleža TNI v BDP-ju za 0,5 odstotnih točk, zvišati dodano vrednost na zaposlenega za 5%
ter povečati delež izvoza malih in srednjih podjetij v skupnem izvozu za 2 odstotni točki.
Slovenija bo nadaljevala z internacionalizacijo gospodarstva na prioritetnih trgih, večinoma v
oddaljenosti do 2.000 km. Ti trgi so dostopni, kulturno podobni in že odprti za trgovinsko menjavo. Na
ta seznam ciljnih držav se uvrščajo države EU (Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Francija, Višegrajska
skupina (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska) ter države na Balkanu (Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Srbija in Severna Makedonija), od oddaljenih držav pa tudi ZDA in Kitajska. Na širši
seznam prioritetnih trgov pa se uvrščajo Ruska federacija, Velika Britanija, države Beneluxa (Belgija,
Nizozemska, Luksemburg), Ukrajina, Združeni Arabski Emirati, Romunija, Bolgarija ter Švedska,
Finska, Norveška in Danska.
Država bo podprla internacionalizacijo predvsem v sektorjih, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti
in je tudi največ povpraševanja. To so sektorji vozil, električne in elektronske opreme, strojev in
naprav, turizma, transporta ter izdelki z najvišjim potencialom rasti (les in lesni izdelki, pohištvo ter
optične, tehnične, medicinske in druge naprave ter živilskopredelovalna industrija).
Slovenija bo krepila tudi prizadevanja v nadaljnje tuje neposredne investicije (TNI), in sicer v državah,
ki tradicionalno vlagajo v Slovenijo, kot so Nemčija, Avstrija, Švica in Italija. Potencial pa imata tudi
ZDA, ki sistemsko povečujejo prisotnost v Sloveniji preko evropskih hčerinskih družb, ter Japonska.
Slednja izkazuje močno zanimanje za Slovenijo in potencial na področjih informacijsko-komunikacijske
tehnologije in robotike ter ima pozitivne izkušnje s slovenskim investicijskim okoljem.
Slovenija bo spodbujala TNI v sektorjih, kjer ima razpoložljive naravne vire, kvalificirano delovno silo in
konkurenčno prednost. To so sektorji transporta in logistike, strojev in elektronske opreme,
avtomobilske industrije, orodja iz navadnih kovin, farmacevtskih izdelkov, lesa in lesenih izdelkov ter
turizma.
Za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in privabljanje TNI bo gospodarsko ministrstvo
skupaj z drugimi resorji izvajalo številne ukrepe. Ti ukrepi bodo v okviru treh sklopov: i) splošni in
sistemski ukrepi za izboljšanje ekosistema za internacionalizacijo, kot npr. krepitev znanja in
sposobnosti, organizacijske izboljšave, krepitev prepoznavnosti Slovenije ipd., ii) ukrepi za
spodbujanje internacionalizacije (npr. svetovalne storitve za izvoznike, raziskave trgov, izobraževanja,
pridobivanja mednarodnih certifikatov, iskanje potencialnih izvoznih priložnosti, financiranje in
zavarovanje npr. preko SID banke) in iii) ukrepi za spodbujanje vhodnih TNI (iskanje potencialnih
investitorjev, podporne storitve v procesu investiranja in po zaključeni investiciji, finančne spodbude
kot npr. 40% davčna olajšava, subvencije…).

Stanje izvoz/uvoz in tujih neposrednih investicij v 2018
Izvoz je v 2018 znašal 30,9 milijarde EUR in je bil višji za 9,2 % glede na leto 2017. Prav tako se
povečuje uvoz, ki je znašal 30,6 milijarde EUR in je bil višji za 11,0 % glede na leto poprej. Slovenija je
v blagovni menjavi s tujino v letu 2018 več kot polovico celotnega izvoza in uvoza ustvarila z Nemčijo,
Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Francijo. Slovenija največ izvozi vozil, medicinskih in farmacevtskih
proizvodov ter električnih strojev in naprav. Največ pa uvozi vozil, nafte in naftnih derivatov ter
električnih strojev in naprav.
V Sloveniji v zadnjih letih naraščajo tudi tuje neposredne investicije (TNI), ki so konec leta 2017
znašale 13,7 mrd EUR oz. 5,4 % več kot konec leta 2016. Največ TNI je v predelovalni dejavnosti
(32,9 %), finančni in zavarovalniški dejavnosti (22,3 %) ter v dejavnostih trgovine, vzdrževanja in
popravil motornih vozil.
Neposredne investicije slovenskih podjetij v tujini so konec leta 2017 znašale 5.909,2 mio EUR, kar je
za 2,9 % več kot konec leta 2016. Slovenska podjetja na tujem največ investirajo v predelovalno
dejavnost. Dobrih 60% investicij je bilo v štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, BIH,
Severna Makedonija).
Vir: MGRT
Vlada o Predlogu za sprejem Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja
premoženja države iz naslova dedovanja
Vlada izdaja Uredbo o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova
dedovanja in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uredba je vsebinsko vezana na notranjo organizacijo in delo več deležnikov v zapuščinskih postopkih.
V konkretnem primeru gre za situacijo, kot jo določa Zakon o Vladi RS. V zapuščinskih postopkih gre
namreč za uresničevanja interesov Republike Slovenije, katero pa za posamezne vrste premoženja
zastopajo različni subjekti. Ker so med njimi tudi takšni, ki ne sodijo v sistem državne uprave v ožjem
smislu, je potreben sprejem Uredbe.
S predlagano Uredbo se tako ureja korespondenca med Državnim odvetništvom RS in bodočimi
upravljavci premoženja iz zapuščinskih postopkov. S tem se olajšuje delo državnega odvetništva, ki
mora na sodišču zastopati interese Republike Slovenije. Ker zapuščino večinoma predstavlja
premoženje, ki ga po pravnomočnosti sklepa o dedovanju prevzemajo različni upravljavci, pogosto
prihaja tudi do različnih stališč o isti stvari, ki jo je potrebno za potrebe sodišča predhodno uskladiti.
Dalje pa uredba tudi podrobneje razčlenjuje način določitve upravljavca premoženja prejetega iz
zapuščin. Kljub temu, da le tega vsaj za nepremičnine določajo že Zakon o državni upravi, Zakon o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, prihaja v praksi do
težav še zlasti v primerih, ko gre za mešano namensko rabo. Za premično premoženje pa upravljavec
trenutno ni določen z nobenim predpisom, zaradi česar je ureditev z uredbo nujna.
Vir: MJU
Sprememba Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz
vrtine G-4/70
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi
Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70.
Predlagane spremembe uredbe so potrebne zaradi uskladitve koordinat vrtine z dejanskim
stanjem.
Vir: MOP

Vlada razglasila Fužinarsko naselje Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega
pomena
Vlada je na današnji redni seji sprejela Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na
Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena.
Občina Jesenice je že leta 1985 s sodelovanjem strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Kranj razglasila območje fužinarskega naselja Stara Sava za kulturni spomenik. Ker to
območje s svojimi kulturnimi spomeniki in njihovim materialnim in zgodovinskim sozvočjem ter z
ohranjenim dediščinskim ambientom presega lokalno raven, so strokovnjaki za varstvo kulturne
dediščine pripravili gradivo za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika. Območje nekdanjega
naselja Stara Sava iz 16. stoletja, dopolnjeno s kasnejšimi objekti v 18. in 19. stoletju ter s
prezentiranimi napravami nekdanjih fužin ima izjemen urbanistični, tehnični, arhitekturni in zgodovinski
pomen.
Vir: MK
Spremembe Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne
službe za leto 2018
Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže
pri izvajalcih javne službe za leto 2018, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Vlada je junija 2018 s sklepom določila deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne
službe, ki se za tekoče koledarsko leto določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v
promet v prvem četrtletju tega koledarskega leta. Ti podatki se pridobijo iz evidence, ki se vodi v
skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.
Sklep je bil že spremenjen decembra 2018. Po sprejetju tega sklepa je zavezanec za plačilo
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže obvestil Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP) o tem, da je Finančni upravi RS (FURS) posredoval popravek obračuna
okoljske dajatve za prvo četrtletje leta 2018. Iz na novo pridobljenih podatkov FURS pa izhaja, da
je po sprejetju sprememb sklepa, pet zavezancev vložilo popravke svojih obračunov za prvo
četrtletje leta 2018. Ker popravki obračunov teh zavezancev vplivajo na višino deležev
prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, kot so bili določeni s prej
omenjenim sklepom, je treba navedeni sklep ponovno ustrezno spremeniti.
Na podlagi osveženih podatkov FURS so bili ponovno opravljeni vsi izračuni v skladu z
metodologijo iz priloge 2B iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in na novo
določeni deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 za
odpadno embalažo iz stekla in lesa ter za mešano odpadno embalažo (plastika in kovine).
Vir: MOP
Odločba o izbiri koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe
kopališča Dolenjske Toplice
Vlada je izdala odločbo o izbiri koncesionarja, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine
V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice podeli družbi Terme Krka, zdraviliške,
turistične in gostinske storitve, d. o. o. Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministra
za okolje in prostor Jureta Lebna.
skladu z Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe
kopališča Dolenjske Toplice je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo javni razpis za podelitev
koncesije za rabo termalne vode iz vrtine V-11-13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske
Toplice. Za namen izvedbe javnega razpisa je bila s strani ministra za okolje in prostor imenovana
pet članska strokovna komisija, ki je po končanem javnem razpisu izvedla odpiranje ponudb.
Ugotovila je, da je na javni razpis prispela le ena prijava, ki je pravočasna in popolna ter da vsebuje
vsa v razpisu zahtevana dokazila. Nadalje je bilo ugotovljeno, da ta edini prijavitelj na javni razpis

izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije, ki so določene v Zakonu o vodah in
uredbi.
Strokovna komisija je 8. 1. 2019 izdala mnenje, v katerem ugotavlja, da družba Terme Krka
izpolnjuje vse predpisane pogoje. V skladu z navedenim je strokovna komisija predlagala, da se
družbi Terme Krka podeli ta koncesija.
Vir: MOP
Vlada v odgovoru varuhu človekovih pravic navaja ukrepe za odpravo zaostankov
Vlada je sprejela besedilo odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z
nepravilnostmi pri poslovanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Varuh meni, da se vlada odprave zaostankov pri reševanju pritožb v zvezi z delom MDDSZ ne
lotevata celostno in nekritično podpira stališče MDDSZ, da je edini razlog za naraščajoče zaostanke
kadrovski primanjkljaj. Varuh meni, da večletno naraščanje števila pritožb in zaostanki pri njihovem
reševanju niso nastali le zaradi večletnega »objektivnega« naraščanja števila pritožb, ampak tudi
organizacije dela v posameznih centrih za socialno delo in na MDDSZ. Reorganizacija centrov za
socialno delo je po mnenju varuha dobrodošla, vendar prepozna. Skoraj petletno obdobje od sprejetja
prvih (povsem neuspešnih, delnih in nezadostnih) ukrepov do nove, sicer obširne, a negotove ureditve
(tudi z uvedbo novega informacijskega sistema) je nesprejemljivo, stanje pa je kritično.
Vlada v zvezi z odpravo zaostankov in ukrepi pojasnjuje:
1. MDDSZ je vse centre za socialno delo (CSD) opozorilo na dosledno upoštevanje zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, tj. da morajo biti odločbe obrazložene tako, da lahko stranka konkretno
odločbo preizkusi in posledično zagotovi učinkovito pravno varstvo strank, ter da se lahko odločba
popravi ali dopolni le, dokler ni izdana in odpremljena v ISCSD2, oziroma je popravljanje izdane in
odpremljene odločbe mogoče samo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
2. Vlada je novembra 2018 s sklepom številka 01000-7/2018/4 z dne 8. 11. 2018 izdala soglasje 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. Februarja 2019 je
Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 01000-7/2018/10 o spremembi zgoraj navedenega
sklepa povečala obseg sredstev za izvedbo projekta.
Zanimanje za delo pri projektu odprave zaostankov je izkazalo 25 javnih uslužbencev, od katerih jih od
1. novembra dela 12, drugi javni uslužbenci pa so začeli delati v januarju 2019.
3. Podatki o nerešenih pritožbah na dan 13. 2. 2019 kažejo, da je 3.895 nerešenih pritožb, za katere je
že potekel dvomesečni rok za odločanje po predpisih o splošnem upravnem postopku. Pomanjkanje
kadra na MDDSZ na področju pravic iz javnih sredstev, kjer od 1. 11. 2018 delajo le štirje javni
uslužbenci, onemogoča učinkovito odpravljanje nastalih zaostankov. Navedeni javni uslužbenci poleg
reševanja pritožb opravljajo tudi druga dela, zato je njihova učinkovitost ob povečanju drugega dela
ustrezno nižja.
Konec decembra 2018 je zato MDDSZ sprejelo ukrep, da se reševanje pritožb prenese tudi na druge
direktorate, Direktorat za trg dela in zaposlovanje (reševanje pritožb zoper pravico do državne
štipendije) in Direktorat za družino (reševanje pritožb zoper pravico do otroškega dodatka).
Januarja 2019 je MDDSZ zaposlilo tri javne uslužbence za določen čas zaradi povečanega obsega
dela in enega pripravnika (februarja so zaposlili enega pripravnika, načrtujejo pa še eno zaposlitev za
nedoločen čas), ki na Direktoratu za socialne zadeve polni delovni čas rešujejo pritožbe zoper pravice
iz javnih sredstev in tako pomagajo odpravljati zaostanke pri reševanju pritožb. Razširil se je krog
javnih uslužbencev, ki rešuje pritožbe v okviru projekta »Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na
ministrstvu« (zdaj je dogovor sklenjen z 22 javnimi uslužbenci).
Vlada glede na navedeno ocenjuje, da so navedeni ukrepi ustrezni, saj se bo ob približno enakem
prilivu pritožb do konca leta 2019 lahko odpravila večina zaostankov pri reševanju pritožb.

Vir: MDDSZ
Vlada se je seznanila s prvim poročilom medresorske delovne skupine za pripravo strategije na
področju migracij
Vlada se je seznanila s prvim poročilom Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje
izvajanja Strategije Vlade RS na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.
Medresorska delovna skupina, ki je bila imenovana novembra 2018, o svojem delu vladi poroča vsake
tri mesece. Dosedanje delo je bilo osredotočeno predvsem na pripravo idejnega koncepta, vsebinskih
izhodišč, ciljev in posameznih stebrov strategije ter njihovih nosilcev. Strategija tako predvideva šest
stebrov: zakonite oziroma ekonomske migracije, mednarodna zaščita, nezakonite migracije in
vračanje, varnostna komponenta, integracija ter zunanja oziroma razvojna dimenzija in sodelovanje s
tretjimi državami.
Medresorska delovna skupina je prek Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij k delu povabila tudi nevladne organizacije, ki bodo sodelovale s svojim predstavnikom.
Vir: MNZ
Vlada sprejela poročilo o poroštvu RS in pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Vlada je danes sprejela 29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu RS in odobreni finančni pomoči Irski,
Portugalski in Grčiji.
Celoten obseg poroštva RS po Zakonu o poroštvu RS za zagotavljanje finančne stabilnosti v območju
evra (ZPZFSEu) znaša skupaj do 3.664.300.000 evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in stroški
instrumentov financiranja oziroma finančnih poslov.
Dajalke poroštva, vključno s Slovenijo, skladno s poroštveno pogodbo izdajo poroštva za finančne
instrumente, ki jih izdaja družba EFSF, v višini njihovega deleža v posamezni izdaji, povečanega na
120 % oziroma do 165 % za izdaje po uveljavitvi sprememb Sporazuma o EFSF iz oktobra 2011.
Namen povečanja deleža je pridobitev in ohranjanje najboljše bonitetne ocene družbe EFSF. Ne glede
na to pa celotni obseg poroštva RS ne presega skupne višine 3.664.300.000 evrov glavnic s
pripadajočimi obrestmi in stroški instrumentov financiranja oziroma finančnih poslov.
Finančne instrumente lahko v skladu s sprejetim programom financiranja izdaja družba EFSF v
posameznih izdajah, katerih skupna vrednost glavnice v primeru finančne pomoči Irski, Portugalski in
Grčiji ne sme presegati 241 milijard evrov.
Za zagotavljanje finančne pomoči je imela družba EFSF na dan 31. decembra 2018 izdanih 59
dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini 201,57 milijarde evrov, za katere znaša poroštvo RS
1,02 milijarde evrov (glavnica). S povečanjem deleža v posamezni izdaji na 120 % oziroma do 165 %
(za izdaje vrednostnih papirjev po 18. oktobru 2011) pa se poroštvo RS poveča na 1,63 milijarde
evrov glavnice, ki ji je potrebno prišteti natečene obresti.
Vir: MF
Stališče do predloga uredbe o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede
nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa
Združenega kraljestva iz Unije. Vlada podpira predlog uredbe.
Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo
uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije in bo z izstopom postalo tretja država.

Skupna ribiška politika se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala. Vode
Združenega kraljestva ne bodo več del voda Unije. Ker ni določb o nasprotnem, medsebojni dostop do
voda ne bi bil več samodejen. Če ni drugačnega dogovora, je privzeta rešitev, da ribiška plovila Unije
ne bi smela več izvajati ribolova v vodah Združenega kraljestva in obratno.
V uredbi o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) so že na voljo ukrepi za ublažitev
negativnih gospodarskih učinkov, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije v
celotni verigi proizvodnje in trženja.
Poleg ukrepov, ki so že na voljo z uredbo o ESPR, ta predlog uredbe uvaja možnost javne podpore za
začasno prekinitev ribolovnih dejavnosti za ribiče in gospodarske subjekte, ki so odvisni od dostopa do
voda Združenega kraljestva in ki jih prizadene zaprtje voda Združenega kraljestva.
Predlog ne zadeva neposredno slovenskega ribištva, saj slovenski ribiči izvajajo ribolov v severnem
Jadranu.
Vir: MKGP
Stališče do predloga uredbe o izvrševanju proračuna EU v 2019
Vlada je danes sprejela stališče Slovenije glede predloga evropske uredbe o ukrepih za izvrševanje in
financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU. Slovenija
predlog uredbe podpira.
Ocenjujemo, da predlog uredbe v letu 2019 zagotavlja stabilnost za izvrševanje proračuna EU tako za
Veliko Britanijo in njene subjekte kot tudi za EU.
Vir: MF

Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o
programu delovnih počitnic
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Argentine o programu delovnih počitnic in jo je poslala v potrditev Odboru za zunanjo politiko
Državnega zbora Republike Slovenije. Vlada je za podpis sporazuma pooblastila dr. Miroslava
Cerarja, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S sklenitvijo sporazuma se bo za mlade državljane pogodbenic med. 18 in 30. letom poenostavilo in
olajšalo upravne postopke, ko bodo želeli vstopiti na ozemlje druge pogodbenice in tam začasno
prebivati. Sporazum bo mladim tudi omogočil, da v času počitnikovanja v drugi državi pogodbenici
najdejo priložnostno zaposlitev. Pravice in obveznosti so določene vzajemno. Republike Slovenija izda
vizum za dolgoročno bivanje državljanu Argentine, ki izpolnjuje vse v sporazumu naštete zahtevke.
Osebe, ki pridobijo vizum za dolgoročno bivanje, morajo spoštovati vse zakone in predpise, ki veljajo v
državi.
Vir: MZZ
Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Črne gore k
Memorandumu
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Note o pristopu Črne gore k
Memorandumu o soglasju o organiziranju, upravljanju, varnosti, financiranju in popolnjevanju osebne
sestave centra za združevanje obveščevalnih podatkov.
Center za združevanje obveščevalnih podatkov (Intelligence Fusion Center (IFC)) je bil ustanovljen pri
Vrhovnem poveljstvu zavezniških sil za Evropo (SHAPE) in je eden najpomembnejših projektov Nata

ob njegovem preoblikovanju. Center, ki so ga ustanovile Združene države Amerike, je večnacionalna
organizacija, člane zanj pa prispevajo le članice Nata, med njimi tudi Republika Slovenija, s pričetkom
veljave Prve spremembe memoranduma IFC pa bodo lahko sodelovale tudi države nečlanice Nata po
odobritvi Severnoatlantskega sveta (North Atlantic Council – NAC).
Memorandum IFC je Republika Slovenija podpisala 5. 10. 2007 v Bruslju. V njem so določena načela
organiziranja, upravljanja, varnosti, financiranja in popolnjevanja centra ter delitve stroškov med
članicami, in sicer na podlagi večnacionalnega računa.
Črna gora se želi pridružiti memorandumu IFC z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz njega izhajajo.
Iz točke 16.5 b XVI. člena memoranduma IFC je razvidno, da lahko sodeluje vsaka država članica
Nata, ki sprejme zahteve sodelovanja. V istem členu je predviden tudi postopek pristopa novih
udeleženk z noto o pristopu, ki jo podpišejo država prosilka in vsi podpisniki memoranduma IFC.
Vir: MO

Vlada sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je
državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.
Vlada je v mnenje prejela predlog novele Zakona o dohodnini, ki ga je 12. februarja 2019 državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. S
predlogom se naslavlja vprašanje, ki je bilo v letu 2018 izpostavljeno ob izvedbi predčasnih volitev v
državni zbor, nanaša pa se na davčno obravnavo nadomestil in povračil stroškov članov volilnih
odborov.
Predlagatelji se v predlogu sklicujejo na opozorila Državne volilne komisije, da člani volilnih odborov
od nadomestil za opravljeno delo za volitvah in referendumih od osamosvojitve Slovenije dalje niso
plačevali dohodnine. Vprašanje je bilo v letu 2018 začasno rešeno s spremembo Pravilnika Državne
volilne komisije o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom
volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu
(pravilnik), na njegovi podlagi pa je vlada spremenila Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja na način, da se v davčno osnovo ne všteva celodnevna
dnevnica 48 evrov za vsak dan glasovanja.
Glede opozorila Državne volilne komisije vlada pojasnjuje, da je imel član volilnega odbora pred
spremembo omenjenega pravilnika v letu 2014 samo pravico do povračila stroškov, in sicer 15 evrov
na dan, na kar se je vezala tudi davčna obravnava navedenih dohodkov v Zakonu o dohodnini tako,
da se dohodnine ni plačevalo od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, ki jih
prejme fizična oseba, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora in v zvezi s tem
prejme le povračilo teh stroškov. S spremembo Pravilnika v letu 2014 pa so bili člani volilnih odborov
upravičeni do nadomestila za izvajanje volilnih opravil, brez navedbe, da gre za povračilo stroškov
prevoza ali dnevnice. S tem je tako prišlo do vsebinsko drugačne opredelitve pravic članov volilnih
odborov in drugačne določitve višine pravic, kar pa je pomenilo tudi spremembo davčne obravnave.
Vlada se s predlaganimi rešitvami glede zastavljenega cilja predloga zakona strinja, pri tem pa
opozarja, da je treba zaradi jasnosti in določnosti davčnih predpisov višino zneska, do katerega se
dohodnine od nadomestil v zvezi z opravljanjem dela članov volilnih odborov ne plačuje, opredeliti
določneje, saj v predlogu novele zakona ni enoznačno določljiv. Predlog za povišanje zneska, do
katerega se ne plačuje dohodnina od dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma z
42 na 84 evrov pa vlada podpira.
Vir: MF

Odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Žana Mahniča glede Venezuele
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Žana Mahniča glede Venezuele v
zvezi s priznanjem Juana Guaidója za začasnega predsednika Venezuele.
Vlada je na pobudo podala odgovor, da so 20. maja 2018 so v Venezueli potekale predsedniške
volitve. Volitve je zaznamovala rekordno nizka volilna udeležba (uradni podatki okoli 45 odstotkov,
neuradni okoli 30 odstotkov). Aktualni predsednik Nicolas Maduro je prejel okoli 68 odstotkov glasov.
Evropska unija je v dneh po volitvah opozorila na številne volilne nepravilnosti. Visoka predstavnica
EU Mogherini je v izjavi 22. maja 2018 izrazila zaskrbljenost ter poudarila nizko volilno udeležbo,
pomanjkanje nacionalnega soglasja za izvedbo volitev, nespoštovanje minimalnih demokratičnih
standardov, neuravnoteženo sestavo nacionalnega volilnega sveta ter neenakopravne pogoje za
sodelovanje opozicijskih kandidatov. 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 in s tem
Madurovega mandata se je predsednik Nacionalne skupščine Juan Guaido razglasil za začasnega
predsednika Venezuele.
Visoka predstavnica EU Mogherini je 23. januarja 2019 v imenu EU objavila izjavo, v kateri je med
drugim pozvala k takojšnjemu začetku političnega procesa, ki bo vodil k svobodnim in verodostojnim
volitvam. V novi izjavi 26. januarja je visoka predstavnica Mogherini v imenu EU poudarila, da
predsedniške volitve niso bile svobodne, poštene in verodostojne ter nimajo demokratične legitimnosti.
Pozvala je k novim predsedniškim volitvam. 31. januarja 2019 je Evropski parlament s 439 glasovi za,
104 proti in 88 vzdržanimi sprejel resolucijo, s katero je priznal predsednika Nacionalne skupščine
Guaidoja za legitimnega začasnega predsednika Venezuele, dokler ne bodo izvedene nove
svobodne, transparentne in verodostojne predsedniške volitve.
Od 4. do 8. februarja 2019 je Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele priznalo, prepoznalo ali
podprlo 23 držav članic EU (Španija, Portugalska, Nemčija, Velika Britanija, Danska, Nizozemska,
Francija, Madžarska, Avstrija, Finska, Belgija, Luksemburg, Češka, Latvija, Litva, Estonija, Poljska,
Švedska, Hrvaška, Bolgarija, Malta, Irska in Romunija).
Slovenija si ves čas prizadeva za enotno in usklajeno odzivanje EU do krize v Venezueli. V celoti se je
pridružila skupnim izjavam EU, da morajo biti vsem prebivalcem Venezuele zagotovljene pravice in
svoboščine, vključno s pravico do mirnega zborovanja, svobodne izbire svojih voditeljev ter odločanja
o svoji prihodnosti. Nasilje je nedopustno; mirna pot je edina rešitev iz nastalih razmer.
Predsedniške volitve 20. maja 2018 niso bile svobodne, poštene in verodostojne ter nimajo
demokratične legitimnosti. Država nujno potrebuje vlado, ki bo odražala voljo ljudi. Zato so potrebne
nove, svobodne, transparentne in verodostojne predsedniške volitve v skladu z mednarodnimi
demokratičnimi standardi in venezuelsko ustavo. Odsotnost sklica novih volitev z ustreznimi zagotovili
bo vodila v nadaljnje korake, vključno z vprašanjem priznanja vodstva države v skladu z 233. členom
venezuelske ustave. Nacionalna skupščina je demokratično izvoljeno predstavniško telo
venezuelskega ljudstva. Pristojnosti Nacionalne skupščine morajo biti obnovljene in spoštovane,
njenim članom, tudi predsedniku skupščine Juanu Guaidoju, pa zagotovljeni svoboda in varnost.
Po ocenah živi v Venezueli okoli 300 državljanov Slovenije in do tisoč ljudi slovenskega porekla.
Slovenija bo še naprej pozorno spremljala njihov položaj in bila v stiku z njimi, tudi prek
veleposlaništva v Brasilii, ki ima nerezidenčno pristojnost za Venezuelo.
Ker v Venezueli v predvidenem roku ni prišlo do premika v volilnem procesu, je Slovenija 14. februarja
2019 prepoznala predsednika Nacionalne skupščine Juana Guaidoja za začasnega predsednika
Venezuele, z namenom izvedbe svobodnih, poštenih in demokratičnih predsedniških volitev.
Vir: MZZ

Odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca dr. Mateja T. Vatovca glede Venezuele
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca dr. Mateja T. Vatovca glede ne
priznanja Juana Guaidója za začasnega predsednika Bolivarske republike Venezuele, zavzetja za
demokratično in miroljubno rešitev spora, ki ga mora razrešiti suverena država sama ter da se obsodi
intervencionizem in vmešavanje drugih držav v notranje zadeve suverene države, vključno s stališčem
v forumih Evropske unije.
Slovenija si ves čas prizadeva za enotno in usklajeno odzivanje EU do krize v Venezueli. V celoti se je
pridružila skupnim izjavam EU, tudi zadnjima izjavama visoke predstavnice EU Mogherini iz 23. in 26.
januarja 2019, kjer je med drugim dejala, da morajo biti vsem prebivalcem Venezuele zagotovljene
pravice in svoboščine, vključno s pravico do mirnega zborovanja, svobodne izbire svojih voditeljev ter
odločanja o svoji prihodnosti. Nasilje je nedopustno; mirna pot je edina rešitev iz nastalih razmer.
Društvo Slovencev v Venezueli je 9. februarja 2019 posredovalo poziv za priznanje Juana Guaidója za
začasnega predsednika Venezuele.
Ker v Venezueli v predvidenem roku ni prišlo do premika v volilnem procesu, je Slovenija 14. februarja
2019 prepoznala predsednika Nacionalne skupščine Juana Guaidoja za začasnega predsednika
Venezuele, z namenom izvedbe svobodnih, poštenih in demokratičnih predsedniških volitev.
Vir: MZZ
Odgovor na pisno poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z zaskrbljujočim porastom
potvarjanja zgodovine v Italiji
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z zaskrbljujočim
porastom potvarjanja zgodovine v Italiji.
V zvezi z nedavnimi dogodki ob dnevu spomina 10. februarja 2019 v Italiji se je odzval celoten
slovenski politični vrh. Predsednik vlade Marjan Šarec se je odzval preko družbenih medijev, kjer je
opozoril na fašistične cilje za uničenje slovenskega naroda ter na potvarjanje zgodovine v izjavah
predsednika Evropskega parlamenta (EP) Antonia Tajanija.
Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je na predsednika Evropskega parlamenta (EP) Tajanija
naslovil pismo, kjer je opozoril, da tragični dogodki naše skupne zgodovine ne bi smeli biti predmet
političnih reinterpretacij, prav tako je izpostavil pričakovanje po opravičilu za Tajanijeve izjave. Zapisal
je, da od voditeljev evropskih ustanov pričakuje, da se opredelijo proti zgodovinskemu revizionizmu,
spodbujanju nestrpnosti in sovražnosti med narodi. Predsednik EP Tajani je ministru odgovoril in se
za svoje izjave pisno opravičil. Minister dr. Cerar je ob robu Sveta za zunanje zadeve 18. 2. 2019 na
to temo govoril tudi z italijanskim zunanjim ministrom Enzom Moaverom Milanesijem.
Na dogajanje se je odzval tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je na predsednika
Italijanske republike Sergia Mattarello naslovil pismo in javno pozval predsednika Evropskega
parlamenta Antonia Tajanija, da se od izrečenih besed distancira. Ob svojem obisku v Bruslju je
predsedniku EP Tajaniju uradno predal poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije
"Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956" iz leta 2000, glede katerega je predsednik EP Tajani
zagotovil, da ga bo preučil.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v zvezi z dogajanji ob dnevu spomina 10.
februarja letos poudarilo pomen spoštovanja spomina na tragične dogodke vojnega in povojnega
obdobja in izpostavilo, da je poklon žrtvam temeljno civilizacijsko dejanje, ki je neločljivo povezano z
vrednotami sprave in sožitja med narodi. Na teh vrednotah temelji tudi Evropska unija, ki je nastala s
ciljem, da se nikoli več ne ponovijo strahote obeh svetovnih vojn in totalitarnih režimov 20. stoletja.
Ministrstvo je tudi opozorilo, da kakršnikoli poskusi enostranske in selektivne interpretacije
zgodovinskih dogodkov na obmejnem prostoru Slovenije in Italije niso v duhu vrednot Evropske unije.
Poudarjeno je bilo, da dodatno skrb vzbujajo izjave v smeri zgodovinskega revizionizma, ki so v
nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s Helsinško sklepno listino o varnosti in
sodelovanju v Evropi.

Vir: MZZ
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z odprtjem varovanega oddelka za otroke in
mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo otrok
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z
odprtjem varovanega oddelka za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo otrok in ga
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada se zaveda občutljivosti problematike primerne hospitalizacije otrok, ki imajo težave v duševnem
zdravju. V izogib njihovemu nameščanju v bolnišnicah skupaj z odraslimi pacienti potekajo številne
aktivnosti. Sprejeta je bila odločitev, da se v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL)
organizira posebna enota, in sicer Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo (v
nadaljnjem besedilu: Enota). V ta namen je UPKL zagotovila prostore in opremo. Enota je tako
prostorsko in funkcionalno že pripravljena za delovanje, ravno tako pa so zagotovljena tudi sredstva
za delovanje. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 je v šestem odstavku 25. člena med nujne
širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju uvrstil tudi program «Pedopsihiatrija –
urgentna in hospitalna obravnava otrok v UPK Ljubljana« in predvidel 90 primerov ter zanje namenil
649.721,95 eura. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 prav tako namenja finančna sredstva za ta
oddelek, in sicer je za 120 primerov zagotovljenih 866.296,00 eurov.
Težave so se pojavile pri zagotavljanju zadostnega števila usposobljenih strokovnjakov. UPKL sama
namreč ne razpolaga z zadostnim številom pedopsihiatrov za izvajanje tega programa. UPKL ima
trenutno zaposlene tri pedopisihiatre in jim kljub večkratnim razpisom za nove zaposlitve novega
kadra še ni uspelo pridobiti. Ob vključevanju specializantov v delo Enote je namreč treba zagotoviti
zadostno število ustreznih mentorjev. Težave tako nastanejo pri zagotavljanju 24-urnega
zdravstvenega varstva (dežurstva in stalne pripravljenosti). V luči iskanja rešitve so na ministrstvu
organizirali številne sestanke z vodstvom UPKL, pedopsihiatri koncesionarji, predstavniki zavodov,
kjer so zaposleni pedopsihiatri, predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, predstavniki Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in tudi Varuhinjo človekovih pravic.
Trenutno je v postopku usposabljanja za pridobitev specializacije otroške in mladostniške psihiatrije 27
specializantov, od tega devet za Ljubljansko regijo. O problematiki je razpravljal tudi Razširjeni
strokovni kolegij za otroško in mladostniško psihiatrijo in sprejel mnenje, da lahko v prehodnem
obdobju (v katerem bodo dokončane določene specializacije iz otroške in mladostniške psihiatrije) za
izvajanje 24-urnega zdravstvenega varstva na tem oddelku skrbijo tudi specialisti psihiatrije, kot je tudi
trenutna praksa.
Varovan oddelek za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo otrok v okviru UPKL je bil
odprt v torek, 19. 2. 2019.
Vir: MZ
Prilagoditev normativnih določb potrebnih za izvedbo Uredbe (EU) 2017/1939 glede imenovanja
evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem tožilstvu.
Osnovni cilj predloga zakona je pravočasna prilagoditev normativnih določb potrebnih za izvedbo
Uredbe (EU) 2017/1939 glede imenovanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca,
zato se s predlogom tega zakona določajo pogoji in postopek nabora kandidatov, ki bodo predlagani v
imenovanje, pri čemer se zasleduje njihova nepristranskost in neodvisnost.
Ker je Evropsko javno tožilstvo (EJT) nadnacionalna tvorba, ki deluje ločeno od nacionalnih pravnih
sistemov, v okviru drugega pravnega reda in z drugačno strukturo sprejemanja odločitev ter razmerij
znotraj EJT, pa je v luči načela funkcionalne samostojnosti potrebno upoštevati, da je EJT neodvisno

in samostojno kolegijsko telo, ki neodvisno od držav članic in drugih institucij EU (čeprav v
sodelovanju z njimi) opravlja funkcijo pregona storilcev kaznivih dejanj, s katerimi se posega v
finančne interese EU. Evropski delegirani tožilci bodo pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj iz
pristojnosti EJT delovali izključno v imenu in za račun EJT, zato jim Uredba podeljuje funkcionalno in
pravno neodvisen status, ki se razlikuje od statusa, ki ga ima državni tožilec na podlagi zakona in
Ustave RS. Ob tem je treba izpostaviti, da gre za pravila, ki niso avtonomna pravila pravnega reda
Republike Slovenije temveč pravila, ki v pravnem redu veljajo in se uporabljajo neposredno.
Upoštevaje hibridno naravo delovnopravnega statusa evropskih delegiranih tožilcev, ki imajo po
Uredbi 2017/1939/EU status posebnih svetovalcev, medtem ko so po ZDT-1 to državni tožilci, ki
opravljajo državnotožilsko službo na državnotožilskem mestu, se s predlogom zakona urejajo tudi
položaj in pravice evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca, ki bosta po predlogu zakona
opravljala funkcijo pregona v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek in Uredbo 2017/1939/EU.
Vir: MP
Vlada sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih za
vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
Vlada je na današnji redni seji sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o
tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov ter jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, skladno z določbami Direktive o
tobačnih in povezanih izdelkih 2014/40/EU določa, da morajo biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov
označeni s posebno identifikacijsko oznako, ki bo omogočala sledenje posameznega izdelka od mesta
njegove proizvodnje do maloprodajnega mesta. Namen teh določb je preprečevanje nedovoljene oz.
nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in omogočanje prepoznavanja in sledenja izdelkov po vsej EU.
Proizvajalci in uvozniki bodo morali vsak zavojček in ostalo embalažo tobačnih izdelkov, proizvedeno
ali uvoženo v EU označiti s posebno identifikacijsko oznako.
Za izvedbo navedenih določb je Evropska komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574
o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov.
Za izvedbo evropske uredbe pa v Sloveniji sprejemamo Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe
Komisije (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih
izdelkov.
Vir: MZ
Vlada sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK in sklep, da ne nasprotuje odobritvi kredita
Evropske investicijske banke podjetju 2TDK
Vlada je izdala sklep, s katerim je sprejela poslovni načrt 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d.o.o., za
leto 2019.
Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK d.o.o. za leto 2019. Poslovni načrt družbe sta predhodno
obravnavala Nadzorni svet ter Projektno-finančni svet, ki sta k dokumentu dala svoje predhodno
soglasje.
Poslovni načrt je usklajen z Investicijskim programom projekta drugi tir, ki ga je vlada kot edini
družbenik sprejela 24. januarja 2019. Družba deluje kot tako imenovano projektno podjetje, katerega
edina dejavnost je izvedba projekta, po začetku obratovanja pa gospodarjenje z njim. V poslovnem
načrtu za leto 2019 so zato predvidene naloge, ki jih mora družba izvršiti v letošnjem letu, zlasti dela
na projektu (pripravljalna dela) in pridobivanje sredstev za financiranje projekta.

V skladu s postopki Evropske investicijske banke je vlada sprejela tudi sklep, da ne nasprotuje
odobritvi kredita Evropske investicijske banke podjetju 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. v višini
do 250 milijonov EUR za projekt gradnje železniške povezave med Divačo in Koprom. Obenem je
Vlada naložila Ministrstvu za finance, da o vsebini tega sklepa obvesti Evropsko investicijsko banko.
Vir: MzI
Vlada soglašala z razrešitvijo direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije in
imenovanjem novega
Vlada je soglašala z razrešitvijo Dejana Peharja s položaja direktorja javnega zavoda Zavod za
ribištvo Slovenije. Dejan Pehar je svetu Zavoda za ribištvo Slovenije podal zahtevo, da se ga z dnem
29. 3. 2019 razreši s položaja direktorja zavoda pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.
Prav tako je vlada soglašala z imenovanjem Rada Javornika za direktorja javnega zavoda Zavod za
ribištvo Slovenije, za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Rado Javornik je bil na mesto direktorja javnega zavoda Zavoda za ribištvo imenovan po izvedenem
javnem razpisu za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja. Rado Javornik, univerzitetni
diplomirani inženir kmetijstva, je izpolnjeval vse v razpisu zahtevane pogoje.
Vir: MKGP
Vlada imenovala zastopnika pacientovih pravic za območje Celja in Novega mesta
Vlada je na današnji redni seji imenovala:
- Cvetko Jurak za zastopnico pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za
javno zdravje: Celje, za obdobje petih let. Cvetka Jurak je bila leta 2014 že imenovana za zastopnico
pacientovih pravic za območje Območne enote Celje in uspešno opravlja naloge zastopnice
pacientovih pravic.
- Zlato Rebolj za zastopnico pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za
javno zdravje: Novo mesto, za obdobje petih let. Zlata Rebolj je bila leta 2014 že imenovana za
zastopnico pacientovih pravic za območje Območne enote Novo mesto in uspešno opravlja naloge
zastopnice pacientovih pravic.
Vir: MZ
Razrešitev in imenovanje člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje
Vlada je z mesta člana nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., z
dnem 7. 3. 2019 razrešila Leona Behina in na to mesto kot predstavnika Ministrstva za okolje in
prostor, z dnem 8. 3. 2019, za preostanek mandata razrešenega člana, imenovala Tomaža
Prodana.
Leon Behin je v skladu z Zakonom o javnih skladih podal odstopno izjavo kot član nadzornega
sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje. Kot predstavnika MOP se imenuje Tomaža
Prodana, ki je strokovnjak s stanovanjskega, gradbenega ali prostorskega načrtovanja in izpolnjuje
pogoje za člana nadzornega sveta.
Vir: MOP

Sprememba v članstvu upravnega odbora Pedagoškega inštituta
Vlada je iz upravnega odbora Pedagoškega inštituta, na podlagi njene odstopne izjave, razrešila Petro
Tramte. Namesto nje je do izteka mandata upravnega odbora imenovala nadomestnega člana dr.
Stojana Sorčana.
Vir: MIZŠ
Vlada seznanjena z informacijo o poteku mandata članom sveta ATVP
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o poteku mandata članom sveta Agencije za
trg vrednostnih papirjev.
Državni zbor je 15. julija 2013 za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev za mandatno
obdobje šestih let imenoval Primoža Damjanoviča, mag. Primoža Pinozo, mag. Mojco Majič in Vesno
Stanković Juričić. Omenjenim tako 14. julija 2019 poteče mandat članov sveta agencije.
Zakon o trgu finančnih instrumentov določa, da mora vlada o izteku mandata člana sveta agencije
najpozneje šest mesecev pred njegovim iztekom obvestiti državni zbor. Ker mandat zdajšnjim članom
sveta poteče 14. julija 2019, se je danes vlada seznanila z informacijo in bo o tem obvestila državni
zbor.
Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta. Člane sveta na predlog vlade
imenuje in razrešuje državni zbor. Vlada bo v tridesetih dneh po posredovanju obvestila o izteku
mandata članov sveta v uradnem listu objavila poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
članov sveta agencije.
Vir: MF
Vpis lastninske pravice v korist DARS, d.d. počivališča Ravbarkomanda
V skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ima družba DARS, d.d. ne glede na
določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zakona, ki ureja stvarno premoženje države, lastninsko
pravico na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti (počivališča, parkirišča,
bencinski servisi in podobno) v zvezi z avtocestnimi odseki, ki so bili zgrajeni ali so se pričeli graditi
pred uveljavitvijo ZDARS-1 (tj. pred 4. 12. 2010).
Na podlagi ZDARS-1 se navedena zakonita lastninska pravica DARS, d.d. vpiše v zemljiško knjigo na
podlagi sklepa vlade, ki vsebuje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in druge podatke, potrebne za
vpis v zemljiško knjigo. DARS s takšnim premoženjem ne sme razpolagati ali ga obremenjevati,
izjema velja le za ustanavljanje služnosti v javno korist. Zato je treba v zemljiški knjigi vknjižiti tudi
prepoved odtujitve in obremenitve tovrstnih nepremičnin.
Vlada je sprejela sklep, ki bo DARS d.d. omogočil vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, ki v
naravi ležijo v območju, namenjenem spremljajočim dejavnostim na avtocestnih počivališčih
(Počivališči Ravbarkomanda Vzhod in Ravbarkomanda Zahod na AC odseku Vrhnika - Postojna).
Vir: MzI
Odvzem javnega dobrega na zemljiščih počivališča Grm in vpis lastninske pravice v korist
DARS, d.d.
V skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ima družba DARS, d.d. ne glede na
določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zakona, ki ureja stvarno premoženje države, lastninsko
pravico na nepremičninah, na podlagi ZDARS-1 lastninsko pravico na nepremičninah, potrebnih za
opravljanje spremljajočih dejavnosti (počivališča, parkirišča, bencinski servisi in podobno) v zvezi z
avtocestnimi odseki, ki so bili zgrajeni ali so se pričeli graditi pred uveljavitvijo ZDARS-1 (tj. pred 4. 12.

2010). Na podlagi ZDARS-1 se navedena zakonita lastninska pravica DARS, d.d. vpiše v zemljiško
knjigo na podlagi sklepa vlade, ki vsebuje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in druge podatke,
potrebne za vpis v zemljiško knjigo. Ta vpis nima oblikovalnega učinka. Kot izhaja iz ZDARS-1, DARS
s takšnim premoženjem ne sme razpolagati ali ga obremenjevati, izjema velja le za ustanavljanje
služnosti v javno korist. Zato je treba v zemljiški knjigi vknjižiti tudi prepoved odtujitve in obremenitve
tovrstnih nepremičnin.
Vlada je sprejela sklep, ki bo DARS d.d. omogočil vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, ki v
naravi ležijo v območju, namenjenem spremljajočim dejavnostim na avtocestnih počivališčih
(Počivališče Grm na AC odseku Pluska - Ponikve).
Vir: MzI

Odvzem statusa javno dobro AC baze Kozina in vpis lastninske pravice v korist DARS
Vlada je sprejela sklep, ki bo DARS d.d. omogočil izbris statusa javnega dobra na nepremičninah, ki v
naravi ležijo v območju avtocestne vzdrževalne baze Kozina na AC odseku Kozina – Klanec. DARS
d.d. je lastninsko pravico že pridobil.
Vlada je sprejela sklep o odvzemu statusa javnega dobra na nepremičninah, ki v naravi ne
predstavljajo grajenega javnega dobra. Zato za predmetne nepremičnine status javnega dobra ni
upravičen in ga je treba odvzeti. Na podlagi sklepa vlade bo izdana odločba o odvzemu statusa
javnega dobra.
V skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ima družba DARS, d.d. ne glede na
določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zakona, ki ureja stvarno premoženje države, na podlagi
ZDARS-1 lastninsko pravico na nepremičninah, potrebnih za vzdrževanje avtocest v zvezi z
avtocestnimi odseki, ki so bili zgrajeni ali so se pričeli graditi pred uveljavitvijo ZDARS-1 (tj. pred 4. 12.
2010). Na podlagi ZDARS-1 se navedena zakonita lastninska pravica DARS d.d. vpiše v zemljiško
knjigo na podlagi sklepa vlade, ki vsebuje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in druge podatke,
potrebne za vpis v zemljiško knjigo. DARS s takšnim premoženjem ne sme razpolagati ali ga
obremenjevati, izjema velja le za ustanavljanje služnosti v javno korist. Zato bo v zemljiški knjigi
vknjižena tudi prepoved odtujitve in obremenitve tovrstnih nepremičnin.
Vir: MzI

Vlada imenovala direktorico Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Vlada je na današnji seji sklenila, da se z dnem 8. 3. 2019 za direktorico Urada Vlade RS za
varovanje tajnih podatkov imenuje mag. Natašo Dolenc za dobo petih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in generalne
direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje
vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. V tretjem
odstavku 82. člena ZJU je določeno, da se položaj uradnika pridobi za dobo petih let. Četrti odstavek
82. člena ZJU določa, da se uradniki na položaje generalnega sekretarja, generalnega direktorja v
ministrstvih, direktorjev organov v sestavi ministrstev in direktorjev vladnih služb izbirajo na podlagi
javnega natečaja. V skladu z navedenim je bil na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo dne
14. 1. 2019 objavljen javni natečaj za položaj direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.
Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade RS za
varovanje tajnih podatkov je na podlagi opravljenega izbirnega postopka ter na podlagi standardov in
meril soglasno ocenila mag. Natašo Dolenc kot primerno kandidatko za položaj direktorice Urada
Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

Na podlagi seznama posebne natečajne komisije je generalni sekretar vlade podal predlog, da se
mag. Natašo Dolenc imenuje na položaj direktorice Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za
dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Mag. Nataša Dolenc je bila od leta 2000 do 2018 zaposlena na Ministrstvu za obrambo, sprva kot
analitik na obveščevalno – varnostnem področju, kasneje je bila zaposlena v Sektorju za
evroatlantske integracije v Direktoratu za obrambno politiko, v letih 2016 do 2018 pa je bila vodja
Sektorja za mednarodne operacije in misije v Direktoratu za obrambno politiko. Od septembra 2018
dalje je vršilka dolžnosti direktorice Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.
Vir: GSV

