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23. redna seja Vlade RS
Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku
Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je
prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne
avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter
nadgrajujemo obstoječe mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.
S predlogom novele v slovenski pravni red prenašamo spremembe evropske direktive glede obvezne
avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih
se poroča (direktiva 2018/822/EU). Obvezno avtomatično izmenjavo podatkov razširjamo na
potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje.
Na strani posrednikov (to so davčni svetovalci in drugi udeleženci, ki so običajno povezani z
ustvarjanjem, trženjem ali implementacijo takšnih aranžmajev) povečujemo preglednost, na podlagi
česa bodo davčni organi dobili pravočasne, celovite in relevantne informacije. Predvideno je namreč,
da prek razkritij s strani posrednikov zajamemo aranžmaje, ki jih identificiramo prek petih skupin
prepoznavnih značilnosti oziroma lastnosti čezmejnega aranžmaja, ki nakazuje morebitno tveganje za
izogibanje davkom.
V slovenski pravni red s predlogom novele prenašamo tudi direktivo o mehanizmih za reševanje
davčnih sporov v EU (direktiva 2017/1852/EU), ki jo moramo implementirati do konca junija 2019.
Njen namen je povečati učinkovitost postopka skupnega dogovarjanja kot temeljnega mehanizma,
namenjenega reševanju čezmejnih davčnih sporov, oziroma vzpostavitev ukrepov, ki bodo zagotovili
učinkovito reševanje sporov, povzročenih zaradi različne razlage in uporabe dvostranskih ali
večstranskih mednarodnih pogodb.
Pričakujemo, da bo pregledno urejen postopek povečal zaupanje davčnih zavezancev v davčni sistem
in še dodatno spodbudil prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Predvidevamo tudi, da bo pri
tistih pravnih osebah, ki poslujejo čezmejno, ta ureditev zaradi zagotovljene večje gotovosti in
predvidljivosti pospešila tudi naložbene odločitve. Reševanje sporov bo za davčnega zavezanca manj
administrativno obremenjujoče kot doslej, prav tako pa bodo v tem postopku tudi nižji stroški za
davčne zavezance in davčni organ.
Predlog novele vključuje tudi nekatere druge spremembe in dopolnitve, ki zagotavljajo pravno varnost
davčnega zavezanca v davčnem postopku in učinkovito pobiranje davkov. Med drugim se nanašajo
na pridobivanje podatkov, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov. S predlogom novega 39.a
člena se tako družbam za upravljanje investicijskih skladov in Upravi RS za javna plačila določa
obveznost elektronskega posredovanja podatkov Finančni upravi RS. To bo vplivalo na ekonomičnost
vodenja postopkov in s tem tudi na učinkovitost pobiranja davkov.
Spremembe se nanašajo tudi na popravljanje davčnega obračuna oziroma popravke obračuna
davčnega odtegljaja zaradi odločitve sodišča ali sklenjene izvensodne poravnave v delovnih in
socialnih sporih. Roki za popravke bodo po novem daljši kot v veljavni ureditvi.

Vir: MF

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih
policije
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in
pooblastilih policije in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.
Glavni razlog za spremembe zakona je popolna implementacija Direktive EU o uporabi podatkov iz
evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih
in hudih kaznivih dejanj v naš pravni red.
Bistvene spremembe in dopolnitve:
- Prilagojena je obdelava podatkov PNR (nepreverjeni podatki o potnikih iz sistema rezervacij
letalskih vozovnic) in API (preverjeni osebni podatki potnikov) glede na namen njihove
obdelave. Ta omogoča popolno identifikacijo posameznikov in izsleditev iskanih, znanih
storilcev kaznivih dejanj in drugih poznanih operativno zanimivih oseb.
- Podrobneje je opredeljen način obdelave podatkov PNR in API. Ti se bodo lahko uporabljali le
za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih
kaznivih dejanj.
- Ustrezno je prilagojen oziroma razširjen seznam hujših kaznivih dejanj.
- Podrobneje so opredeljeni način in pogoji za pošiljanje podatkov PNR in API ter upravičenci
do teh podatkov.
- Ustrezno je prilagojen čas hrambe teh podatkov in uvedena njihova depersonalizacija v
obdobju njihove hrambe v evidencah. Prvo obdobje hrambe skrajšujemo na šest mesecev,
nato pa se bodo podatki depersonalizirali. Skupni čas njihove hrambe se podaljša na pet let
hrambe od njihove pridobitve.
- Določajo se pogoji in postopek za razkrivanje depersonaliziranih podatkov ter določa za to
pristojen državni organ.
Celovite implementacije omenjene direktive ne more biti brez spremembe zakona o letalstvu, s
katerim se določi zaveza letalskih prevoznikov k pošiljanju podatkov iz sistema rezervacij letalskih
vozovnic (PNR) o potnikih policiji. Prenos je nujen, saj smo 20. julija 2018 prejeli uradni opomin
Evropske komisije zaradi nenotifikacije omenjene direktive.
Predlog zakona prinaša tudi nekatere dodatne rešitve, s katerimi želimo izboljšati nekatere
pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi. Glavno vodilo pri tem je učinkovitejše
delovanje policije pri opravljanju nalog in izvajanju policijskih pooblastil.
Vir: MNZ
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v
policiji
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji in
ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.
S predlagano spremembo se uresničuje zahteva iz IV. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih
zahtev, ki je bil sklenjen 27. decembra 2018 med Vlado Republike Slovenije, Policijskim sindikatom
Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije, in se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje policistov.
Predlog zakona določa posebna delovna mesta na področju poklicnega zavarovanja, ki bodo
uvrščena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Delovna mesta in skupina dodatnega
pokojninskega zavarovanja bodo določena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Sprememba zakona se nanaša na približno 250 delovnih mest policistov, ki bodo uvrščena v višjo
skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Zaradi uvrstitve v višjo skupino se bo prispevna

stopnja za zavarovance, ki zasedajo ta delovna mesta, povečala z 8,4 na 8,8 %. Skupne finančne
posledice spremembe zakona so približno 1.750 evrov mesečno ali 21.000 evrov letno.
Vir: MNZ

Dopolnitve zakona o letalstvu
Zaradi implementacije dela vsebin Direktive EU so bile potrebne dopolnitve Zakona o letalstvu v tistem
delu, ki se nanaša na obveznosti letalskih prevoznikov za prenos podatkov PNR o potnikih.
V okviru dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije je bila sprejeta pravna podlaga za
obdelavo in uporabo podatkov o letalskih potnikih. S tem je Policija dobila novo policijsko pooblastilo,
na podlagi katerega lahko zbira, hrani, obdeluje in uporablja podatke o potnikih za ves komercialni,
redni in posebni zračni prevoz od letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih
držav ali iz držav članic EU na ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri, oziroma z vmesnim
postankom na ozemlju Republike Slovenije.
Za celovito pravno regulacijo tega področja so potrebne dopolnitve Zakona o letalstvu, ki letalske
prevoznike zavezujejo k pošiljanju podatkov o potnikih Policiji in določajo, katere podatke je potrebno
poslati, na kakšen način, v katerih primerih ter kdaj in komu posredovati predmetne podatke. V okviru
dopolnitev zakona je potrebno predpisati tudi kazenske sankcije za letalskega prevoznika in druge
pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike oziroma posameznike, ki samostojno opravljajo
dejavnost, kadar v okviru svoje pridobitne oziroma registrirane dejavnosti opravijo rezervacijo za
potnike v posebnem zračnem prevozu, in določiti pristojni organ za izvajanje kazenskih določb.
V dopolnitvah se kazenske določbe veljavnega zakona, torej globe, ki so v veljavnem zakonu
določene v tolarjih, spremenijo v evre. V skladu z navedenim se v dopolnitvah dodajajo naslednji členi,
kjer so zneski glob iz tolarjev spremenjeni v evre.
Vir: MzI
Spremembe in dopolnitve Uredbe na javni železniški infrastrukturi
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju
vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi.
Glavni razlog za spremembo Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti
na javni železniški infrastrukturi je prenos določila Direktive EU, ki je bila v večini prenesena s
spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-K). Vsebina
spremembe je ureditev izmenjave informacij v primeru motenj.
Ostale spremembe se nanašajo na vsebino veljavnega Državnega izvedbenega načrta o TSI za
interoperabilnost za strukturni podsistem vodenje – upravljanje in signalizacija. Poleg omenjenega
mora po novem upravljavec med voznorednim obdobjem opraviti medletne spremembe voznega reda
omrežja tudi izven predvidenih terminov, vezanih na začetek in zaključek večjih investicijskih del, ki
bistveno vplivajo na razpoložljivost infrastrukture.
Predlagana sprememba uredbe ureja tudi nekatera vprašanja, povezana s povečano uporabnino.
Upravljalcu se določi obveznost, da povečanja uporabnine določi v Programu omrežja v skladu z
uredbo, kot način za določanje uporabnine.
Vir: MzI
Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020
Vlada je sprejela Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020. Načrt vključuje pregled cen,
ki jih zaradi značilnosti tržnega položaja ponudnikov določenih proizvodov in storitev ter zagotavljanja

storitev v javnem interesu in njihovih možnih gibanj v prihodnje določa vlada. S tem se ohranja
predvidljivo in cenovno stabilno okolje.
Vlada pri vodenju ekonomskih politik spremlja tudi zagotavljanje stabilnosti cen. S svojimi politikami
tako neposredno in posredno oblikuje makroekonomsko okolje. To okolje srednjeročno zagotavlja, da
rast cen v Sloveniji ne odstopa od povprečne rasti cen na evrskem območju za več, kakor izhaja iz
morebitnih razlik v višji gospodarski rasti in produktivnosti. Ob tem upošteva tudi morebitna večja
odstopanja cen od ravnotežnih ravni, ki izhajajo iz preteklih gibanj.
Načrt vsebuje cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po Zakonu o kontroli cen (določeni
naftni derivati) ter cene, ki so pod neposrednim nadzorom vlade. To so učbeniki, ki so edini za
posamezni predmet oz. strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu, prispevek za RTV,
cestnina za osebna in tovorna vozila ter dimnikarske storitve.
Za zagotavljanje stabilnega cenovnega okolja tudi v letih 2019 in 2020 bo vlada zagotovila, da se
ohrani makroekonomsko vzdržna rast cen, ki so pod neposrednim nadzorom vlade.
Vir: MGRT

Oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2019
Vlada je sprejela sklep glede obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. V njem je določeno, da se v
letu 2019 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu
povprečnemu neto uvozu za 90 dni v letu 2018. To pomeni minimalno količino 611.050 ton
ekvivalenta surove nafte, ki se zagotavlja kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo,
kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje. V navedeni količini so upoštevane
že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.
Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog najpozneje 1. aprila
2019. Omenjene rezerve se financirajo iz sredstev posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske
javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
Pri izračunavanju minimalnih zalog se upošteva poraba vseh naftnih derivatov na podlagi podatkov
energetske statistike, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije. Izračunavanje se opravi v skladu
s Pravilnikom o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov. V letu 2018 je
bila namreč domača poraba naftnih derivatov po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada
2.326.898 ton, kar v ekvivalentu surove nafte znese 2.478.146 ton.
Vir: MGRT
Vlada sklenila Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške
infrastrukture
Vlada je z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. sklenila aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca
javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12.
Naročnik v aneksu določa vrednosti in obseg izvajanja storitev upravljavca javne železniške
infrastrukture, ki bodo predvidoma opravljene v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Opravljanje
obvezne gospodarske javne službe za vzdrževanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture je za
to obdobje ovrednoteno v aneksu št. 6 k pogodbi v skupni višini 88.542.819,20 evrov, od tega za
vzdrževalna dela na javni železniški infrastrukturi v višini 75.200.000,00 evrov in zamenjave v okviru
vzdrževanja javne železniške infrastrukture v višini 13.342.819,20 evrov.
Za financiranje obnov, ki bodo predvidoma opravljene v letu 2019, je namenjenih 13.342.819,20 evrov
proračunskih sredstev, pri čemer se sredstva Sklada za podnebne spremembe iz proračunske
postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 3.142.819,20 evrov, po izdelani projektni
dokumentaciji in izvedbi oziroma opremi kolesarnic na območjih železniških postaj in postajališč v
Republiki Sloveniji izplačajo upravljavcu na njegov transakcijski račun. Izplačilo se izvrši skladno s

plačilnimi roki, določenimi v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Zahtevku za
izplačilo morajo biti priložena ustrezna dokazila o izdelani projektni dokumentaciji oziroma izvedbi del.
Opravljanje obvezne gospodarske javne službe obratovanja javne železniške infrastrukture je do
31.12.2019 ovrednoteno v aneksu št. 6 k pogodbi, v višini 37.000.000,00 evrov. Naloge gospodarjenja
so za obdobje do 31.12.2019 ovrednotene v aneksu v višini 1.012.900,00 evrov.
Upravljanje s stanovanji in ostalimi stavbami oz. delih stavb brez statusa javne železniške
infrastrukture je za to obdobje v aneksu ovrednoteno + v višini 500.000,00 evrov, od tega za redna
vzdrževalna dela stavb, ki nimajo statusa JŽI (330.000,00 evrov) in za obnovitvena dela stavb, ki
nimajo statusa JŽI (170.000,00 evrov).
Proračunska sredstva za financiranje teh storitev v skupni višini 114.912.900,00 evrov so načrtovana v
proračunu RS, za leto 2019 v višini 102.010.036,79 evrov in za leto 2020 v višini 12.902.863,21 evrov.
Manjkajoča sredstva v letu 2019 v višini 9.000.000,00 evrov se zagotavljajo iz uporabnine.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije za ureditev
razmer v zdravstvu.
V delu pobude Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), ki se nanaša na spremembe pravil, s katerimi
Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS) ureja obveznosti, povezane s financiranjem
zdravstvenega varstva, Ministrstvo za zdravje (MZ) pojasnjuje, da je ZZZS v skladu z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, določen kot nosilec obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Na podlagi te opredelitve je ZZZS dolžan izvajati vse aktivnosti povezane z izvajanjem te
naloge, to operativno pomeni tudi dajanje navodil in stališč svojim območnim enotam, kot tudi
izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter prilagajanje Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Pravila OZZ) bodisi spremembam, ki so nastale na področju zakonodaje, bodisi na področju
strokovnih vsebin.
Ker gre pri izpostavljenih okrožnicah ZAE za obveščanje izvajalcev zdravstvenih storitev in
programskih hiš o novostih pri pravilih beleženja in obračunavanja zdravstvenih storitev ter o
spremembah šifrantov za obračun, ki jih med seboj dogovorijo partnerji splošnega dogovora ali ZZZS
v sodelovanju z izvajalci zdravstvene dejavnosti, gre tudi v tem primeru za izvajanje aktivnosti, ki so
neposredno povezane z izvajanjem nalog nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na
navedeno bi bila umestitev spremembe, ki bi za nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja
pomenile npr. letno številčno omejitev sprememb Pravil OZZ, predvsem pa, ki bi od ZZZS terjala, da
vsako spremembo sprejme v soglasju z razširjenimi strokovnimi kolegiji, velika omejitev njegovih
aktivnosti na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako bi vsakič, ko bi se
spremembe nanašale na različne specialnosti ZZZS moral pridobiti v postopku sprejema sprememb
predpisa soglasje večih razširjenih strokovnih kolegijev. Vse omenjeno je iz vidika želje po hitrem
reagiranju ZZZS, ob nastopu neke spremembe, zelo omejujoče ter bi lahko imelo za izvajalce
zdravstvene dejavnosti obširnejše posledice, prihajalo bi do časovnega zamika, ki pa bi imel tudi
posledice za paciente. V sklopu bodoče zakonodaje je zato potrebno strmeti k vitkemu sistemu
upravljanja in poslovodenja ter na ta način omogočiti, da je pretok informacij in s tem reakcije na
spremembe v sistemu možno vpeljati karseda hitro.
V delu pobude ZZS, ki se nanaša na spoštovanje zavezujočih normativov zapisanih v kolektivni
pogodbi, na vseh ravneh zdravstva, in na Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti,
podpisanega med Vlado RS in Sindikatom FIDES, MZ pojasnjuje, da so javni zdravstveni zavodi
skladno z določbami drugega odstavka 10. a člena Kolektivne pogodba za zdravnike in zobozdravnike
v Republiki Sloveniji določili terminske načrte za njihovo uveljavitev in načrte ukrepov za vmesno
obdobje, v primeru če pa niso sprejeli načrtov ukrepov za njihovo uveljavitev oziroma jih niso izvedli
pa ne smejo dodatno obremenjevati že zaposlenih zdravnikov v zavodih. Na tem mestu želimo
izpostaviti, da MZ ni pristojno za urejanje kadrovske politike javnih zdravstvenih zavodov, saj je v 31.
členu Zakona o zavodih med drugim določeno, da poslovodni organ organizira in vodi delo in

poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. MZ pa je
v odnosu z javnimi zdravstvenimi zavodi v določenih primerih ustanovitelj v drugih pa le resorno
ministrstvo.
Vir: MZ
Vlada se je seznanila s poročilom o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu
zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju
Vlada je na 185. redni seji sprejela sklep, na podlagi katerega mora Uprava RS za zaščito in
reševanje poročati o izvrševanju 2. točke sprejetega sklepa. V 2. točki sprejetega sklepa, je vlada
naložila ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog, določenih v Državnem načrtu zaščite in
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 3.0, da v šestih mesecih po sprejetju
državnega načrta izdelajo oz. uskladijo priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi
pristojnosti, in jih dostavijo Upravi RS za zaščito in reševanje.
Načrt dejavnosti kot dodatek k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem
okolju so v predpisanem roku uskladili in izdelali naslednji zavezanci: MZZ, MF, MzI, MGRT, MKGP,
MOP, MK, UKOM in URSZR.
Vlada je zavezancem, ki načrta dejavnosti kot dodatek k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob
velikem požaru v naravnem okolju so v predpisanem roku niso uskladili in izdelali, rok za izdelavo
dokumentov podaljšala do 30. 4. 2019, o čemer morajo zavezanci do 15. 5. 2019 poročati vladi.
Vir: MO

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
Vlada vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega
odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v
Mestni občini Maribor.
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 64. členom Zakona o državni upravi Mestno občino
Maribor večkrat opozorilo na neustavnost Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in
zahtevalo, da občina sprejme nov odlok o NUSZ. Mestna občina Maribor je sicer sprejela nov odlok o
NUSZ, vendar je na podlagi spornega odloka o NUSZ še vedno odprt pritožbeni postopek zoper
odločbo o odmeri za leto 2018. Zavezanec kot pritožbeni razlog navaja predvsem vprašanje
ustavnosti in zakonitosti 9. člena odloka, navedeni člen pa je tudi predmet zahteve vlade za oceno
ustavnosti in zakonitosti, ki se vodi pri ustavnem sodišču. Zato vlada vztraja, da se postopek pred
Ustavnim sodiščem RS še nadaljuje.
Vir: MOP

Podpora evropski uredbi za nemoteno nadaljevanje mobilnosti v okviru programa Erasmus+
tudi ob izstopu Velike Britanije iz EU
Vlada je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa
Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno
kraljestvo) iz Evropske unije.
V času izstopa iz EU bo v Združenem kraljestvu na izmenjavi v okviru programa Erasmus+ skoraj 14
tisoč študentov in pripravnikov v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in
usposabljanju, mladih učencev in učnega osebja iz držav članic EU-27. V teh državah pa bo takrat na
izmenjavi okoli sedem tisoč učencev iz Združenega kraljestva.

Če sporazum o izstopu ne bi bil ratificiran, bi morali tisti, ki so trenutno v programu Erasmus+ iz držav
članic EU-27 in Združenega kraljestva učno mobilnost prekiniti. Zato je pripravljen Predlog uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti
znotraj programa Erasmus+, v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ta predvideva
varstvo pravic in nadaljevanje učne mobilnosti tako EU državljanom kot tudi državljanom Velike
Britanije, ki so na izmenjavi v okviru programa Erasmus+.
Vlada predlog omenjene uredbe v celoti podpira.
Vir: MIZŠ
Slovenija in Italija bosta sodelovali na področju visokozmogljivega računalništva
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje,
visoko šolstvo in raziskave Italijanske republike o skupnih dejavnostih na področju visokozmogljivega
računalništva.
Znanstveno in tehnološko sodelovanje je v skupnem interesu obeh držav in je usklajeno z
znanstvenimi in tehnološkimi prednostnimi nalogami obeh držav.
Vir: MIZŠ
Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Argentino
Vlada je sprejela poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma o gospodarskem sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino. Za podpis sporazuma je pooblastila dr. Miroslava
Cerarja, ministra za zunanje zadeve.
V gradivu so opisani zaključki pogajanj za sklenitev Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Argentino. Sporazum omogoča poglobitev gospodarskih odnosov
med državama, razvoj gospodarskega sodelovanja na področju vzajemnega interesa, kjer se
promovira trgovanje v blagu in storitvah kot tudi sodelovanje na področju industrije, infrastrukture,
telekomunikacije in informacijskih tehnologij, transporta, okoljske zaščite, investicij in turizma.
Sporazum omogoča ustanovitev Skupne komisije o gospodarskem sodelovanju med državama, čigar
osrednja naloga je pregled dosedanjih aktivnosti na posameznih področjih gospodarskega
sodelovanja ter sprejem usmeritev za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med državama. Na
zasedanju Skupne komisije se predstavijo gospodarske razmere v obeh državah, poda se pregled
dvostranskega gospodarskega sodelovanja med državama po posameznih področjih ter se opredelijo
možnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja.
V gradivu je podan predlog pooblastila dr. Miroslava Cerarja za podpis Sporazuma o gospodarskem
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino. Do podpisa naj bi prišlo 21. ali 22.
marca 2019, v času obiska Argentine.
Vir: MZZ
Vlada se je seznanila s poročilom o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega
upravljanja Evropske unije
Republika Slovenija je od 5. 11. 2018 do 23. 11. 2018 sodelovala na vaji kriznega upravljanja
Evropske unije EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated Exercise) – EU
HEX-ML18 (PACE)«, katere namen je bil bil izboljšati in okrepiti sposobnost Evropske unije (v
nadaljevanju EU), da se odzove na krizne razmere z elementi hibridnega delovanja z notranjo in
zunanjo razsežnostjo ter izboljšati sodelovanje z Natom, skladno s konceptom skupnih in koordiniranih
vaj PACE.

Na vaji so sodelovali Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), Evropska komisija (EK) in
Evropski svet (EC), njihovi organi, odbori in direktorati ter druge agencije in institucije EU, države
članice, EU operativno poveljstvo (OHQ) in EU poveljstvo sil (FHQ). Skladno z EU dokumenti vaje in
konceptom vzporednih in koordiniranih vaj PACE je bilo v vajo vključeno tudi osebje Nata v Bruslju.
Na vaji se je upoštevalo načelo spoštovanja pristojnosti in postopkov sprejemanja odločitev vsake
posamezne ustanove, ki sodeluje v EU. Organizacija in priprave na sodelovanje držav članic na vaji
ter morebitni dodatno zastavljeni cilji vaje so bili v pristojnosti njih samih.
Za vajo EU HEX-ML18 (PACE) je bil na ravni EU oblikovan scenarij, ki je obsegal razvoj dogajanja na
območju Evrope, v vodah Sredozemlja, Atlantika, Baltskega morja ter v Afriki. Vsa navedena področja
so bila med seboj povezana preko različnih dogodkov oziroma scenarijev, ki so ki so omogočali
preverjanje odziva na hibridne grožnje, predvsem na področjih energetike, kibernetske varnosti,
zdravja, pomorske dimenzije in migracij ter na področju Skupne varnostne in obrambne politike,
konzularne dejavnosti, komuniciranja in političnega dogajanja.
Vaja je obsegala dve osrednji vadbeni aktivnosti – načrtovanje vojaške operacije in civilne misije ter
odziv na hibridne grožnje, ki so bile rezultat delovanja različnih deležnikov na različnih področjih.
Glede na izkušnje preteklih vaj lahko ocenimo, da je bilo sodelovanje vadbencev na vaji ustrezno.
Pomanjkljivosti v izvajanju vaje so bile zaznane v primeru organizacije odziva ob aktiviranju enotnih
ureditev za politično odzivanje Unije na krize IPCR, čeprav je bil storjen napredek pri osnovnem
zavedanju vadbencev o delovanju ureditev IPCR na ravni EU. Vaja je pokazala, da je obstoječa
rešitev izvajanja ureditev za politično odzivanje Unije na krize IPCR v RS za obvladovanje različnih
kriz neustrezna, saj ne vključuje oziroma ne omogoča medresorskega usklajevanja, ne zagotavlja
enotne kontaktne točke oziroma pristojnega potrjevalnega organa v prestolnici za koordinacijo
političnega odziva v RS in tako ne zagotavlja učinkovitega procesa odločanja na nacionalni ravni.
Predlaga se, da se ustrezno uredi izvajanje enotnih ureditev za politično odzivanje Unije na krize
(IPCR) v RS, da bo zagotovljeno ustrezno medresorsko usklajevanje ter usklajen in učinkovit proces
odločanja na politični ravni. V tej zvezi je tudi glavna ugotovitev vaje, da je v usklajevanju med
pristojnimi ministrstvi nujno treba opredeliti naloge in pristojnosti na nacionalni ravni, tudi v luči
prihodnjega slovenskega predsedovanja EU. Predlog je, da se oblikuje potrjevalni organ 2, ki bo
pristojen za medresorsko usklajevanje in potrditev nacionalnega stališča, ki bo posredovano v Bruselj
na SPBR in objavljeno na spletni strani IPCR kot prispevek oziroma stališče RS.
S sklepom o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja so bili imenovani vadbenci
vaje, in sicer vsa ministrstva, Generalni sekretariat Vlade RS, Urad Vlade RS za tajne podatke,
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Urad Vlade RS za komuniciranje, Služba Vlade RS za
zakonodajo, Poveljnik Civilne zaščite RS in Stalno predstavništvo RS pri EU. Na vaji EU HEX-ML 18
(PACE) je sodelovala tudi Agencija za energijo, kot odgovorni organ in nacionalni regulator na
področju oskrbe s plinom v državi.
Vir: MO

Vlada sprejela mnenje glede Predloga Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta
o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila 2009
Skupina poslank in poslancev Državnega zbora je predložila Predlog Deklaracije o podpori Resoluciji
Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu.
Vlada ugotavlja, da je besedilo predlagane Deklaracije povezano s preteklo odločitvijo Državnega
zbora iz leta 2009, ko je Državni zbor Republike Slovenije obravnaval in podrobno razpravljal ter dne
22. oktobra 2009 odločil na način, da je sprejel Deklaracijo o seznanitvi z Resolucijo Evropskega
parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila 2009.
Vlada meni, da je Deklaracija Državnega zbora z dne 22. oktobra 2009 ena od premišljenih in
uravnoteženih ter dolgoročnih deklaracij iz sklicev prejšnjih Državnih zborov, ki ne omogoča t. i.
»zgodovinskega revizionizma«, in jo je torej neprimerno spreminjati oziroma v njo posegati.

Preambula Ustave Republike Slovenije določa, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno
osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, kar je med drugim
tudi nedvomno referenca na vrednote narodnoosvobodilnega boja v obdobju med leti 1941 in 1945.
Kot dodaten argument vlada opozarja na obsodbo kolaboracije z nacističnimi in fašističnimi okupatorji
iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2006. Iz navedene odločbe Ustavnega
sodišča vsaj posredno prihaja opozorilo, da pravni red Republike Slovenije ne sme dopustiti nastanka
t. i. »zgodovinskega revizionizma«, kar pa bi sprejetje nove Deklaracije na način, kot je predlagano,
lahko omogočilo.
Vlada se zaveda pomembnosti vsebine Resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 in
pojasnjuje, da je na podlagi te Resolucije in Deklaracije iz leta 2009 že storila številne konkretne
korake, kot primeroma navaja v nadaljevanju:
Glede vprašanja arhivov kot pomembnega vira pri znanstvenem preučevanju polpretekle zgodovine,
vključno z razkrivanjem nekdanjih nedemokratičnih praks in kršenjem človekovih pravic ter temeljnih
svoboščin, ki bremenijo našo sedanjost, vlada ocenjuje, da z ureditvami v Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih že dokazuje
spoštovanje in uresničevanje Resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, ki
poziva države članice k prizadevanjem k odprtju arhivov in obenem poziva k zagotovitvi, da se ta
prizadevanja ne bodo uporabljala za politične namene. In to delovanje države je tudi skladno s prej
navedeno Deklaracijo Državnega zbora iz leta 2009.
Prav tako je del pravnega reda Republike Slovenije tudi krepitev pietete do vseh žrtev vojnega in
povojnega nasilja, ki je opredeljeno v Zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015.
Glede na navedeno vlada predlagane Deklaracije ne podpira, temveč ocenjuje, da je primernejši odziv
na omenjeno Resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2009 prav dosledno spoštovanje človekovega
dostojanstva, svobode, demokracije, načela pravne države ter spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin vključno s pravicami in spoštovanjem žrtev vseh totalitarizmov in avtoritarnih
režimov pri pripravi in sprejemanju vsakega posameznega pravnega akta v Republiki Sloveniji.
Vir: MP
Vlada sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanke Jelke Godec
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s
35 milijoni eurov za skrajševanje čakalnih vrst.
Na podlagi letnih poročil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in internih podatkov
Ministrstva za zdravje (MZ) je bilo prek enkratnih dodatnih programov (EDP) v obdobju 2016–2018 za
namen obvladovanja čakalnih dob na izbranih zdravstvenih storitvah realiziranih 19.961 posegov in
10.433.144 točk/enot v specialistično ambulantni dejavnosti, v skupni vrednosti 82.021.458 eurov iz
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ).
Finančna in vsebinska realizacija programov v letu 2018
Sredstva, ki so bila namenjena plačilu povečanega obsega zdravstvenih storitev glede na Aneks št. 2
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so bila porabljena delno, in sicer 73 % glede na plan
oziroma v skupni vrednosti 25.712.328 eurov iz sredstev OZZ.
Na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 je bilo realiziranih več storitev, dodatno
pa je bil za obvladovanje čakalnih dob v letu 2018 v okviru Splošnega dogovora za leto 2018 določen
še EDP 2018. Sredstva za plačilo EDP 2018 so bila v skupni vrednosti 10 milijonov eurov
zagotovljena iz proračunskih sredstev MZ, razlika je bila zagotovljena iz sredstev ZZZS.
Finančna in vsebinska realizacija programov v letu 2017
Izvajalci so se pri storitvah, plačanih do 20% ali do 30% preseganja plana, najbolje odrezali pri
posegih. V bolnišnični in zunajbolnišnični dejavnosti so skupno opravili 6.242 postopkov nad planom.

Skupna priznana vrednost realiziranega EDP 2017 v bolnišnični in specialistično ambulantni
dejavnosti (brez programov plačanih po realizaciji) je 20.344.043 eurov iz sredstev OZZ. Če v okviru
EDP 2017 upoštevamo še storitve, plačane po realizaciji, pa je realizacija vseh posegov znašala
7.439 dodatnih storitev oziroma 76,05 % glede na celotni obseg letnega plana 9.782 storitev v skupni
vrednosti 15.959.547 eurov iz sredstev OZZ. V specialistični ambulantni dejavnosti pa je realizacija
vseh točk/preiskav v okviru EDP 2017 znašala 3.430.423 točk oziroma 32,4 % maksimalnega
možnega obsega preseganja programa glede na veljavna izhodišča za EDP 2017 v skupni vrednosti
15.680.352 eurov iz sredstev OZZ. Celotna priznana vrednost realiziranega EDP 2017, vključno s
programi, plačanimi po realizaciji, je znašala 31.275.899 eurov iz sredstev OZZ.
Finančna in vsebinska realizacija programov v letu 2016
V primerjavi z letom 2015 se je program ambulantnih prospektivnih storitev povečal za skoraj 1.000
obravnav oziroma za 10,6 %. Celoten EDP 2016 je bil realiziran v skupnem obsegu 74 % oziroma v
skupni vrednosti 5.332.050 eurov iz sredstev OZZ.
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča plemenitega z zvezi z
nastanitvenimi objekti za ilegalne migrante
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča plemenitega z zvezi z
nastanitvenimi objekti za ilegalne migrante, v katerem mu je pojasnila vlogo Urada Vlade RS za
oskrbo in integracijo migrantov pri vzpostavitvi in delovanju sprejemno-registracijskih centrov ter
obveščanju lokalne skupnosti. Vprašanja so se nanašala na ukrepe po dodatnem nadzoru meje, kjer
je bila pojasnjena vloga Policije in sodelovanje vojske pri le-tem. Vprašanja so se nanašala tudi na
čiščenje vrtca, kjer je bilo pojasnjena zakonska podlaga za izvajanje omenjenih storitev, povprečna
plača čistilca ter kakšni so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati čistilci, ki izvajajo čiščenje v javni upravi
(znanje slovenskega jezika, cepljenje).
Vir: UOIM
Dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delom centrov za socialno
delo
Vlada je sprejela 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 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 (ZUPJS-G), 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. Predpogoj za uspešno izvedbo takšne ureditve je bil razvoj popolne
avtomatizacije postopkov odločanja in nemoten dostop do virov.
V letu 2018 je ministrstvo intenzivno izvajalo implementacijo pravil za uvedbo informatiziranega
izračuna po noveli ZUPJS-G. 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. 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 prevalila na upravičence.
Iz navedenih razlogov je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS-H), 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.
Glavni izhodišči uvedbe informativnega izračuna, ki sta bili zasledovani z novelo ZUPJS-G, je novela
ZUPJS-H ohranila, in sicer razbremenitev strank in razbremenitev CSD-jev.
Popolna informatizacija oziroma avtomatizacija postopkov ni mogoča. Pri pravicah iz javnih sredstev
je zaradi narave socialnih pravic potrebna posebna pozornost, da ne pride do prevelikih posplošitev,
saj je cilj socialnega varstva zagotoviti varstvo najbolj ranljivim in socialno ogroženim osebam. To pa
še vedno zahteva določeno stopnjo individualizacije postopkov (ugotavljanje dohodkov iz tujine, obstoj
zunaj zakonske zveze, idr).
Trenutni stroški za izvedbo informativnega izračuna vključujejo stroške informatizacije v višini
399.057,12 EUR z DDV. Za namen izvajanja navedenih storitev ministrstvo ni zaposlovalo novih
kadrov, prav tako niso bila porabljena finančna sredstva za promocijo. Dodatnih stroškov za nadaljnjo
informatizacijo ni mogoče oceniti.
Vir: MDDSZ
Vlada odgovorila na poslansko pobudo glede medsebojnih terjatev Slovenije in Hrvaške v
primeru Ljubljanske banke
Vlada je danes odgovorila na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemeniti v zvezi z medsebojnimi
terjatvami in obveznostmi Slovenije in Hrvaške glede Ljubljanske banke.
Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je v imenu poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke na
vlado naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z medsebojnimi terjatvami in obveznostmi Slovenije in
Hrvaške glede Ljubljanske banke. Poslanec vlado poziva, da naj se Hrvaški ničesar več ne izplačuje,
ampak naj se vse medsebojne terjatve in obveznosti pobotajo, pri čemer je upnik Slovenija.
Vlada uvodoma pojasnjuje, da si je Slovenija vseskozi prizadevala najti rešitev, ki bi zajela obe strani
bilance Ljubljanske banke, glavne podružnice Zagreb, torej, ne le terjatev varčevalcev do banke,
temveč tudi terjatve banke do hrvaških podjetij.
Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini,
Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji leta 2014 ugotovilo, da sta Slovenija in Srbija kršili pravico
pritožnikov do mirnega uživanja premoženja ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva, zaradi
česar jima je naložilo, da sprejmeta vse potrebne ukrepe za poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog
pritožnikov ter vseh ostalih oseb, ki so v enakem položaju kot pritožniki. Čeprav se Slovenija s sodbo
ne strinja, jo kot država, ki je zavezana k vladavini prava in spoštovanju svojih mednarodnih
obveznosti, spoštuje in jo je tudi učinkovito izvršila. Slovenija je namreč v skladu z ustavo in ratifikacijo
Evropske konvencije o človekovih pravicah zavezana spoštovati sodbe Evropskega sodišča za
človekove pravice in jih tudi izvršiti. Za izvršitev sodbe je Slovenija sprejela Zakon o načinu izvršitve
sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, v skladu s katerim je prevzela izpolnitev obveznosti
Ljubljanske banke do upravičencev iz naslova neizplačanih starih deviznih vlog. V skladu s sodbo in z
zakonom gre za poplačila neizplačanih starih deviznih vlog, katerih imetniki so fizične osebe ter tudi
civilne pravne osebe, ki so v skladu s predpisi SFRJ o deviznem poslovanju smele imeti pri bankah
devizne račune. Stare devizne vloge, katerih izpolnitev je prevzela Slovenija, niso bile poplačane ali
prenesene na druge pravne osebe v drugih državah, nekdanjih republikah bivše SFRJ. Slovenija je na
ta način do 31. decembra 2018 izpolnila obveznosti Ljubljanske banke, glavne podružnice Zagreb, do
imetnikov neizplačanih starih deviznih vlog, vloženih v tej podružnici, v skupni višini preko 163
milijonov evrov. Gre pa za izplačila posameznikom in ne hrvaški državi. Vlada ocenjuje, da bi
morebitna kršitev mednarodnega prava v mednarodni skupnosti škodovala ugledu Slovenije kot
države, ki spoštuje svoje mednarodne obveznosti in se zavzema za vladavino prava ter učinkovito
odpravlja ugotovljene kršitve človekovih pravic. Zaradi učinkovite implementacije sodbe v zadevi Ališić
se je število odprtih primerov proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v
Strasbourgu močno zmanjšalo, posledično se Slovenija uvršča v skupino držav z najmanj odprtimi
primeri in neizvršenimi sodbami pred tem sodiščem. Drugačno ravnanje Slovenije bi lahko imelo

negativen vpliv za Slovenijo tudi glede drugih odprtih postopkov, ki vključujejo problematiko
spoštovanja načela vladavine prava v mednarodnih odnosih.
Vlada se strinja, da morajo hrvaška podjetja, ki so dolžniki Ljubljanske banke, poplačati dolg do
Ljubljanske banke in da je ravnanje hrvaških oblasti v zvezi s temi terjatvami Ljubljanske banke
nedopustno, na kar je hrvaško stran večkrat opozorila. Ker je bila Ljubljanska banka ves čas deležna
arbitrarnega odločanja hrvaških sodnih in administrativnih organov, prisilnega preprečevanja
poslovanja na Hrvaškem, sistematičnega zavlačevanja sodnih postopkov in preprečevanja izvršb
pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb, tudi z vmešavanjem izvršilne oblasti, in ker je Ljubljanska
banka v postopkih izčrpala vsa pravna sredstva na Hrvaškem, je Slovenija proti Hrvaški na
Evropskem sodišču za človekove pravice leta 2016 vložila meddržavno tožbo za zaščito pravic
Ljubljanske banke. V tožbi Slovenija dokazuje tovrstna ravnanja hrvaških oblasti. Vlada pri tem
pojasnjuje, da je Ljubljanska banka tista, ki izterjuje svoje terjatve do hrvaških podjetij, in ne Slovenija,
kot zmotno navaja poslanec. Z meddržavno tožbo Slovenija zahteva povračilo škode, nastale
Ljubljanski banki s strani Hrvaške zaradi kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, v višini
429,5 milijonov evrov.
Glede zahteve poslanca, da se vse medsebojne terjatve in obveznosti pobotajo, pri čemer je upnik
Slovenija, vlada pojasnjuje, da gre pri pobotu za medsebojno pobotanje terjatev dolžnika in upnika. Pri
problematiki Ljubljanske banke pa ta pogoj ni izpolnjen, saj so dolžniki Ljubljanske banke hrvaška
podjetja oziroma v primeru meddržavne tožbe Hrvaška, medtem ko so upniki Ljubljanske banke
imetniki neizplačanih starih deviznih vlog. V nobenem od omenjenih dveh upniško-dolžniških razmerij
Slovenija ne nastopa kot stranka kateregakoli razmerja.
Glede vprašanja hrvaškega deleža v Nuklearni elektrarni Krško vlada pojasnjuje, da je ta delež v lasti
družbe Hrvatska elektroprivreda Zagreb in ne v lasti Hrvaške. V zvezi s tem vlada izpostavlja določila
Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in
razgradnjo, podpisane leta 2001. Ta med drugim določajo, da pravna naslednika vlagateljev iz obeh
pogodbenic, GEN energija in Hrvatska elektroprivreda, uresničujeta pravice in obveznosti v zvezi z
upravljanjem in izkoriščanjem skupne Nuklearne elektrarne Krško v enakih deležih in enakem
razmerju. Pogodbenici se tudi zavezujeta, da ne bosta delovali na način, s katerim bi se odvzemale ali
omejevale pravice družbenikov.
Vlada ugotavlja, da pobude poslanca ne more sprejeti, saj bi njeno upoštevanje vodilo v kršitve
nacionalnega prava, prava Evropske unije in mednarodnih obveznosti Slovenije. Ne glede na to si
vlada še naprej vestno in v interesu Slovenije in njenih državljanov prizadeva, da bodo v prihodnje
učinkovito rešena vsa odprta vprašanja z Hrvaško.
Vir: MF
Vlada imenovala mag. Petro Culetto za državno sekretarko v Ministrstvu za kulturo
Vlada je z današnjim dnem imenovala mag. Petro Culetto za državno sekretarko v Ministrstvu za
kulturo.
Mag. Petra Culetto je leta 2006 diplomirala iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede,
leta 2012 pa je magistrirala iz pravnih znanosti s področja mednarodnega prava na Pravni fakulteti
Univerze v Mariboru. V svoji dosedanji poklicni karieri je opravljala več vodstvenih funkcij in pridobila
visoke strokovne in organizacijske kompetence. Med drugim je bila ob pripravah in med
predsedovanjem Slovenije Svetu EU zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, kasneje v
Državnem zboru, leta 2014 pa se je zaposlila na Ministrstvu za obrambo, kjer je bila v prejšnjem
mandatu vodja kabineta ministrice. Mag. Culetto govori angleško, nemško in francosko.
Vir: MK

Vlada imenovala dr. Tanjo Kerševan Smokvina za državno sekretarko v Ministrstvu za kulturo
Vlada je z današnjim dnem imenovala dr. Tanjo Kerševan Smokvina za državno sekretarko v
Ministrstvu za kulturo.
Dr. Tanja Kerševan Smokvina je univerzitetna diplomirana novinarka (1998), magistrica znanosti
(2007) in doktorica znanosti (2014) s področja komunikologije. Pretežni del poklicne poti je bila
zaposlena na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in njenih
predhodnikih. Tako doma kot v mednarodnem prostoru si je prizadevala za približevanje raziskovalne
in regulativne sfere ter zagovarjala regulacijo, utemeljeno na podatkih, dokazih in ugotovitvah,
pridobljenih skozi raziskovalne procese. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet
Evrope, Evropski avdiovizualni observatorij, OVSE, UNESCO, s programi Evropske unije (npr.
TAIEX), drugimi mednarodnimi fundacijami, medijsko industrijo in profesonalnimi združenji je razvijala
tudi modele samoregulacije in koregulacije. Od leta 2016 se je med drugim posvečala lastni
raziskovalni in strokovni dejavnosti ter pedagoškemu delu. Tako sodeluje s Fakulteto za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in s Fakulteto za družbene vede
Univerze v Ljubljani, kot pogodbena sodelavka Instituta Jožef Stefan pa je bila vključena v mednarodni
projekt COMPACT o družbenih medijih in dezinformacijah. V času med 2016-2017 je bila članica
odbora MSI-NET pri Svetu Evrope, kjer je sodelovala pri pripravi priporočil o internetnih posrednikih in
študije o vidikih avtomatizirane obdelave podatkov, ki se tičejo človekovih pravic. V obdobju 20182019 je članica odbora MSI-AUT, ki pripravlja deklaracijo, priporočila in dve študiji s področja vprašanj
zagotavljanja in zaščite človekovih pravic v povezavi z različnimi rabami umetne inteligence.
Vir: MK
Vlada imenovala v. d. direktorja Direktorata za hrano in ribištvo
Vlada je danes imenovala dr. Bojana Pahorja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata
za hrano in ribištvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem
postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. 9. 2019.
Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja
uradnika na položaj brez javnega natečaja, največ šest mesecev, naloge na tem položaju opravlja
vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
Dr. Bojan Pahor je doktor znanosti s področja kemijske tehnologije, z ustreznimi delovnimi izkušnjami
in izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog v. d. generalnega direktorja Direktorata za
hrano in ribištvo v MKGP.
Vir: MKGP

Imenovanje v. d. generalnega sekretarja na MOP
Vlada je za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in
sicer, do imenovanja generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 23.
septembra 2019 imenovala mag. Radovanko Petrić.
Natečajni postopek za imenovanje generalnega sekretarja v MOP je še vedno v teku in ni
pričakovati, da bo do izteka mandata sedanji vršilki dolžnosti generalnega sekretarja zaključen.
Sedanji vršilki dolžnosti generalnega sekretarja mag. Radovanki Petrić namreč mandat poteče 23.
3. 2019. Vlada je zato za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja, in sicer, do imenovanja novega
generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, imenovala mag. Radovanko Petrić, ki
izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Vir: MOP

Imenovanje članice in nadomestne članice Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost
Vlada Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije predlaga mag. Marušo Gortnar, vodjo Sektorja
za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot kandidatko
za članico Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov, in Jasno Jeram, podsekretarko
v Sektorju za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot
kandidatko za nadomestno članico Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov.
Članice oziroma člani upravnega odbora inštituta morajo biti osebe z visoko stopnjo kompetentnosti in
širokim naborom relevantnega in multidisciplinarnega strokovnega znanja na področju enakosti
spolov. Pri predložitvi kandidatk oziroma kandidatov za članstvo v upravnem odboru inštituta si morajo
države članice prizadevati zagotoviti uravnoteženo zastopanost žensk in moških.
Usposobljenost kandidatke in kandidata za članstvo oziroma nadomestno članstvo v upravnem
odboru inštituta, njuno obširno in multidisciplinarno strokovno znanje ter izkušnje pri oblikovanju
predlogov zakonskih in programskih instrumentov za spodbujanje enakosti spolov, pri razvoju orodij,
projektov in drugih ukrepov za zagotavljanje normativnih standardov in uresničevanje ciljev politike za
pospešitev doseganja enakosti spolov, spremljanje in ocenjevanje njihovega vpliva na odpravljanje
oziroma preseganje neenakosti žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja na nacionalni
ravni in na ravni Evropske unije so jamstvo, da bosta v upravnem odboru inštituta delovala v skladu s
standardi in namenom, zaradi katerih je bil ustanovljen inštitut.
Vlada se je odločila, da kot kandidatko za članico upravnega odbora inštituta predlaga mag. Marušo
Gortnar, vodjo Sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, in kot kandidatko za nadomestno članico upravnega odbora inštituta Jasno Jeram,
podsekretarko v Sektorju za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno
skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin
Vlada je na današnji redni seji spremenila oz. razširila sestavo Delovne skupine za pripravo predlogov
sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Dodatno se v omenjeno delovno skupino
imenuje član Igor Žavbi iz kabineta ministra za javno upravo.
Delovno skupino je vlada ustanovila na seji 31. 1. 2019 skladno z zavezo, dano konec lanskega leta,
ob sklenjenem dogovoru z občinami o višini povprečnine.
Vir: MJU

Vlada ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne
specializacije
Vlada je ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije
(S4). Vlada je S4 sprejela septembra 2015, novembra istega leta pa je bila potrjena s strani Evropske
komisije.
S4 zagotavlja strateško in operativno usklajenost ter vsebinsko osredotočanje na ključne prioritete za
vse sektorske strategije, povezane z inovacijami. Opredeljuje prilagojen sveženj ukrepov in
ambiciozen način razvojnega usklajevanja in globalnega povezovanja v verigah in mrežah vrednosti
preko Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).
Danes ustanovljena Delovna skupina za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne
specializacije je naslednica Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4, ustanovljene
oktobra 2016. Novoustanovljena delovna skupina bo obravnavala strateška, vsebinska in odprta
medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem S4. Usmerjala bo oblikovanje in spremljala izvajanje

ukrepov S4, aktivnosti SRIP-ov, prav tako pa bo potrjevala tudi njihove akcijske načrte. Obravnavala
bo predloge SRIP-ov za nadgradnjo oziroma spremembe S4 in o svojem delu redno poročala vladi.
Vir: SVRK
Sprememba članov v Usmerjevalnem odboru za izvajanje finančnih instrumentov v
programskem obdobju 2014–2020
Vlada je potrdila spremembo članov v Usmerjevalnem odboru za izvajanje finančnih instrumentov v
programskem obdobju 2014–2020. Gre za posvetovalno telo za finančne instrumente, ki se financirajo
s sredstvi evropske kohezijske politike, zato so člani odbora predstavniki organa upravljanja (Služba
Vlade RS ta razvoj in evropsko kohezijsko politiko) ter predstavniki ministrstev, pristojnih za
gospodarski razvoj in tehnologijo (v vlogi posredniškega telesa), infrastrukturo (v vlogi sodelujočega
ministrstva), okolje in prostor (v vlogi sodelujočega ministrstva) ter finance (v vlogi organa za
potrjevanje).
Usmerjevalni odbor odslej sestavljajo naslednji člani:
– mag. Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– mag. Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– mag. Karin Žvokelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Jernej Tovšak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Rudolf Ogrinc, Ministrstvo za infrastrukturo,
– mag. Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor,
– Aleška Korenčič, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– mag. Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance.
Zamenjava članstva v Usmerjevalnem odboru se izvrši na podlagi predlogov Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo in Službe Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Vir: MGRT
Razrešitev vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na
Ministrstvu za okolje in prostor
Vlada je izdala odločbo s katero se Vesna Ugrinovski z današnjim dnem razreši kot vršilka dolžnosti
generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor. Vesna
Ugrinovski je podala odstopno izjavo z mesta vršilke dolžnosti generalnega direktorice. Zakon o
javnih uslužbencih (ZJU) v 1. točki drugega odstavka 83. člena določa, da se uradnik na položaju
generalnega direktorja v ministrstvu, z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem
soglaša.
Vir: MOP

