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Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osebnem imenu
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osebnem imenu in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po
skrajšanem postopku. Z novelo odpravljamo pomanjkljivosti, ki so se pri izvajanju zakona
pokazale v praksi, hkrati pa je besedilo tudi terminološko usklajeno z Zakonom o
partnerski zvezi in Družinskim zakonikom.
Predlog zakona v popolnosti odpravlja trenutno omejitev osebnega imena (največ dve
imeni in dva priimka), ki ga lahko posameznik izbere za pravni promet, hkrati pa dopušča
možnost uporabe črke v osebnem imenu in okrajšave imena in priimka v pravnem
prometu.
Podaljšujemo rok za spremembo priimka po razvezi ali razveljaviti zakonske ali
partnerske zveze. Šestmesečni rok po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali
razveljavitvi se je v praksi izkazal za prekratkega, zato ga podaljšujemo na eno leto.
Dopolnjenih osemnajst let ni več obvezni pogoj za vložitev prošnje za spremembo
osebnega imena. V nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na
podlagi sodbe sodišča) posameznik namreč pridobi poslovno sposobnost pred
polnoletnostjo, zato se v noveli pogoj za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena
veže na poslovno sposobnost posameznika.
Zaradi preprečevanja zlorabe osebnega imena zakona razširjamo zadržke za
spremembo osebnega imena. Sprememba osebnega imena se sicer ne dovoli
državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice
obsodbe. Predlog zakona zadržke razširja tudi na preizkusno dobo pogojno obsojenega
storilca kaznivega dejanja.
Zaradi implementacije Zakona o partnerski zvezi (ki uvaja nov institut življenjske
skupnosti - partnersko zvezo, ki je z vidika spremembe osebnega imena enakovredna
zakonski zvezi) in Družinskega zakonika (ki roditeljsko pravico poimenuje kot starševsko
skrb) pa so potrebne tudi nekatere terminološke uskladitve.
Vir: MNZ
Vlada o Izhodiščih za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019
Vlada je na današnji seji sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 in
pooblastila Skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja glede višine regresa za letni
dopust v letu 2019.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo vodi g. Branimir Štrukelj (KSJS)

je 12. marca 2019 na vladno pogajalsko skupino, posredovala pisni predlog za določitev
višine regresa za letni dopust za leto 2019, ki so ga predhodno predstavili na sestanku
vladne pogajalske skupine in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 6. marca 2019.
KSJS je predlagala, da:
 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu
plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.300
evrov;
 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu
plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni
dopust za leto 2019 v višini 1.200 evrov;
 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu
plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000
evrov.
Dne 3. aprila 2019 je tudi Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja, ki jo vodi g. Jakob Počivavšek (SJS), med drugim sporočila, da ne nasprotujejo
predlogu glede višine regresa za letni dopust za leto 2019, podanega s strani KSJS.
Vlada je v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v
javnem sektorju za leto 2016, kjer je določena tudi zaveza o postopnem sproščanju
ukrepov preostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017
– 2019, v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust, zavezo v letih 2017 in 2018,
izpolnila.
V letu 2018 so javni uslužbenci prvič po prenehanju veljavnosti interventnih ukrepov
skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec dolžan
delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v
višini minimalne plače, prejeli regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki je v letu
2018 znašala 842,79 evra.
Skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil
podpisan 3. decembra 2018 poleg drugih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino
sindikatov javnega sektorja v okviru razrešitve stavkovnih zahtev javnega sektorja, so bili
na podlagi Dogovora javni uslužbenci, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za
leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu,
upravičeni do poračuna med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto
2018.
Glede regresa za letni dopust 2019 pojasnjujemo še, da se v primeru izplačila v višini
minimalne plače na podlagi določbe ZDR-1, le-ta zaradi povišanja minimalne plače na
podlagi sprememb Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki določa, da v letu 2019
minimalna plača znaša 886,63 evrov, izplača v višji višini kot v letu 2018, ko je bil regres
za letni dopust izplačan v višini 842,79 eurov. Torej bo v letu 2019 višje izplačilo regresa
za letni dopust že samo iz naslova dviga višine minimalne plače.
Poleg tega je vlada z novelo Zakona o dohodnini omogočila, da bo že letošnji regres do
višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako že
za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije. Z izvzemom
dohodka regresa za letni dopust iz davčne osnove do višine 100 % povprečne plače, kar
seveda zajame izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače, pomeni, da se
bo znatno davčno razbremenilo ta dohodek iz dela, tudi za vse javne uslužbence.
Navedeno pomeni, da bodo javni uslužbenci prejeli višje izplačilo regresa za letni dopust
v letu 2019 glede na preteklo leto, tako iz naslova višje minimalne plače kot iz naslova
ugodnejše davčne obravnave tega dohodka.
Ob tem je treba upoštevati, da se bodo zaradi zavez iz podpisanega Dogovora o plačah
in drugih stroških dela v javnem sektorju (3. 12. 2018) in stavkovnih sporazumov z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, stroški dela delodajalcev, enako pa tudi
prejemki javnih uslužbencev v letu 2019 bistveno povečali.
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Višje uvrstitve v plačne razrede in nazive na podlagi navedenega so se že začele
izplačevati s 1. januarjem 2019, do dodatnih povišanj pa bo prišlo tudi jeseni letos,
praviloma s 1. novembrom in pa tudi v letu 2020, ko bodo javni uslužbenci pridobili
pravico do izplačila višjih uvrstitev za tretji plačni razred in ostale plačne razrede
povišanj.
Skupno rast povprečne plače v javnem sektorju v letu 2019 bodo povečala navedena
povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov, pa tudi dvig višine nekaterih dodatkov (npr.
dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot
dela prost dan), izplačilo napredovanj v višji plačni razred in višji naziv in višja
minimalna plača v letu 2019.
V zvezi z uvrstitvami delovnih mest v najnižjih plačnih razredih je treba izpostaviti, da so
bile že v letu 2017 ob odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem
sektorju dvignjene uvrstitve teh delovnih mest, v letu 2018 pa je nato vlada ponovno
pristala na dodaten dvig uvrstitev najnižje uvrščenih delovnih mest. Na dvig stroškov dela
pa bo poleg rasti povprečne plače vplivala tudi rast števila zaposlenih.
Iz zgoraj navedenih razlogov, iz katerih nesporno izhaja, da bo neto izplačilo regresa za
letni dopust v letu 2019 glede na leto 2018 dejansko znatno višji ter ob dejstvu, da
beležimo tudi bistveno povišanje povprečne plače v javnem sektorju, vlada ne more
sprejeti predloga po dodatnem poviševanju javnofinančnih odhodkov iz naslova višjega
regresa za letni dopust, kot ga predlaga sindikalna stran.
Glede na navedeno je vlada določila pogajalsko izhodišče, da se regres za letni dopust v
letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).
Vir: MJU

Vlada o izvajanju Uredbe EU o skladih denarnega trga
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o izvajanju Uredbe EU o skladih denarnega trga,
ki je bila na ravni EU sprejeta junija 2017. Cilj uredbe EU je zagotoviti boljšo zaščito
vlagateljev in enotna pravila skrbnega ter varnega poslovanja, upravljanja in
preglednosti, ki se uporabljajo za sklade denarnega trga v vsej EU. Uredba EU pri tem
upošteva potrebo po ravnovesju med varnostjo in zanesljivostjo teh skladov ter
učinkovitim upravljanjem denarnih trgov in stroškov za različne vpletene strani.
Uredba EU o skladih denarnega trga je na ravni EU vzpostavila pravila, s katerimi bodo ti
skladi postali bolj odporni na tržne pretrese, npr. če bi ob izjemnih tržnih pogojih prišlo do
množičnega dvigovanja sredstev iz teh skladov, kar bi lahko vodilo v morebiten vpliv na
celotno EU. Cilj pravil je tako zagotoviti boljšo zaščito vlagateljev v takšne sklade in
preprečevati tovrstna tveganja ter s tem varovati notranji trg EU.
Skladi denarnega trga so investicijski skladi, ki vlagajo v kratkoročne finančne
instrumente, npr. instrumente denarnega trga (zakladne menice), denarne depozite in
enote drugih skladov denarnega trga.
Organ, pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem evropske uredbe in danes izdane
uredbe o izvajanju, je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je že sedaj na podlagi
Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakona o upravljavcih
alternativnih investicijskih skladov v Sloveniji pristojni organ za opravljanje nadzora nad
investicijskimi skladi (tudi nad trenutno štirimi skladi denarnega trga) in njihovimi
upravljavci. Uredba o izvajanju določa tudi način opravljanja nadzora, nadzorne ukrepe
in kazenske določbe.
Vir: MF
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Dopolnjena Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih
zavodov
Vlada je Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
dopolnila z manjkajočo vsebino in jo uskladila z drugimi predpisi.
Študijska področja v Uredbi so določena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Ta je leta 2017 spremenila
klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti, zato je bilo potrebno dva člena Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov temu ustrezno prilagoditi.
Spremenjeni člen samo tehnično prevaja obstoječe stanje, vsebinskih sprememb pa ne
prinaša.
Uredbo je bilo potrebno uskladiti tudi z določbama Zakona o visokem šolstvu, in sicer v
delu, ki se nanaša na javno financiranje visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Tam je
poraba sredstev temeljnega stebra financiranja že definirana, zaradi transparentnosti pa
je bilo treba določiti še enako porabo razvojnega stebra. Razvojni steber je tako kot
temeljni steber financiranja del študijske dejavnosti, zato je logično in smiselno, da so
sredstva enako del sklepa ministra in se namensko enako porabljajo.
Dopolnjena uredba bo podlaga za izračun sredstev za študijsko dejavnost že v letu 2019.
Čeprav je rok za izdajo sklepa ministra postavljen na 31. maj, pa želi Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport letos, ko je bil sprejet rebalans proračuna, izračun
narediti čim prej. Visokošolskim zavodom želi namreč v novih izhodiščih za letne
programe dela poslati pravilne zneske, zato bo začela uredba veljati že naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Vir: MIZŠ

Vlada o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in joo
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlagana uredba pomeni uskladitev s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev
in z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Uradniki, zaposleni v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, na delovnem mestu lahko napredujejo v višji naziv na podlagi Zakona o javnih
uslužbencih in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive.
Po novem Uredba o napredovanju uradnikov v nazive določa, da uradniki napredujejo v
višji naziv 1. novembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje
pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa jim pripadajo od 1.
decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje (in ne
več od 1. maja, kot je to določala doslej).
Spremenjena uredba bo določala tudi, da se o napredovanju v primeru začasne
premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve,
vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da
izpolnjuje pogoje za napredovanje.
Vir: MJU
Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu
Vlada je na današnji seji na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in
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meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim
samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v
letu 2019. Uredba je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju
občin v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim
skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne
primerne porabe občin. V letu 2019 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja
1.776.924,26 EUR.
Uredba določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki
pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, in
postopek za določitev višine sredstev upravičencem. ZFO-1 in uredba od leta 2019
omogoča neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti iz
državnega proračuna. Za neposredno financiranje v letu 2019 se je odločila le
Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci.
Odločba na podlagi meril in postopka izračuna iz uredbe določa višino sredstev za
sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske
narodne skupnosti v občinah Ankaran, Koper (mestna občina), Piran, Izola; za
sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne
skupnosti v občinah Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš in Šalovci ter za
uresničevanje ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti Madžarski
narodni samoupravni skupnosti občine Šalovci. Sredstva se zagotavljajo za leto 2019 in
bodo upravičencem izplačana v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.
Vir: UN
Popravek k razpisanim vpisnim mestom v magistrske študijske programe druge
stopnje Univerze v Ljubljani
Vlada je že februarja letos dala soglasje k razpisanim vpisnim mestom v magistrske
študijske programe druge stopnje Univerze za študijsko leto 2019/2020. Univerza v
Ljubljani je naknadno sporočila popravek, saj je pri študijskem programu »Sociologija«, ki
ga izvaja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, prišlo do napačnega zapisa
besedila »smer Okoljske in prostorske študije«. Vsa vpisna mesta so dejansko razpisana
na študijskem programu druge stopnje »Sociologija«, brez navedbe smeri.
Vir: MIZŠ
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
Vlada je sprejela besedilo odgovora na izjavo Občine Postojna o navedbah v zahtevi za
oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11. a
člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in
šestega odstavka 15. člena, 15. a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Postojna.
Vlada na navedbe občine odgovarja, da je njen pravni interes za vložitev zahteve za
presojo ustavnosti izkazan v 64. členu Zakona o državni upravi, ki določa, da pristojno
ministrstvo opozori organ lokalne skupnosti, da izdani akt ni v skladu z ustavo in
zakonom in da naj ga spremeni, hkrati pa mu predlaga ustrezne rešitve in določi rok, v
katerem mora organ lokalne skupnosti sporni akt uskladiti. Če organ lokalne skupnosti v
določenem roku ne uskladi svojega predpisa z ustavo in zakonom, ministrstvo predlaga
vladi, da ta zahteva postopek pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.
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Vlada je navedeni postopek v primeru občine izvedla, vendar ta opozoril Ministrstva za
okolje in prostor (MOP) ni upoštevala. MOP je zato vladi predlagal začetek postopka
pred ustavnim sodiščem, v katerem zatrjuje, da izpodbijane določbe niso v skladu z
načelom enakosti in zakonitosti.
Vir: MOP
Vlada o Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na
Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19) Mednarodne
telekomunikacijske zveze (ITU)
Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi
Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na Svetovni
konferenci o radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske
zveze (ITU).
Republika Slovenija podpira določitev stališč, ki se v pogajanjih na WRC-19 zastopajo v
imenu Evropske unije (EU) do predvidenega sprejetja sklepne listine konference, ki
spreminja Pravilnik o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze v obliki
zavezujočih mednarodnih pravil, saj lahko te spremembe vplivajo na skupna pravila iz
zakonodaje (EU). Namen sprememb Pravilnika o radiokomunikacijah je namreč
prilagoditev razporeditve radijskega spektra različnim vrstam omrežij kot odziv na
tehnološki napredek in spremembe pri povpraševanju.
Republika Slovenija se bo zavzemala za izboljšanje besedila predloga sklepa, tako da bo
poleg že predvidenega usklajevanja novih predlogov točk dnevnega reda WRC-19
jasneje določeno, da se to usklajevanje opravi na mestu samem, poleg tega pa tudi, da
se zagotovijo dodatne možnosti usklajevanja v zvezi z že opredeljenimi točkami
dnevnega reda WRC-19.
Pri pogajanjih o kakršnihkoli pomembnih spremembah ITU Pravilnika o
radiokomunikacijah se držav članic EU ne more zavezati, da v celoti sledijo vsebini, kot
je določena v prilogi sklepa zaradi velikega števila drugih držav članic ITU. Zato si bomo
prizadevali za izboljšanje besedila v smeri, da se bomo pri navedenih pogajanjih trudili
za skladnost ITU Pravilnika o radiokomunikacijah s pravom EU.
Vir: MJU

Vlada sprejela sklep Sveta o podpisu Sporazuma med EU in Republiko Korejo o
zračnem prevozu
Vlada je sprejela sklep Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko
Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza v imenu Evropske unije.
Cilj sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami o nekaterih vidikih zračnega
prevoza je omogočiti vsem letalskim prevoznikom Evropske unije nediskriminatorni
dostop do zračnih prog med Evropsko unijo in tretjimi državami ter uskladiti dvostranske
sporazume o zračnem prevozu med državami članicami Evropske unije in tretjimi
državami z zakonodajo Evropske unije. Na slednje je opozorilo tudi Sodišče Evropske
unije v svojih sodbah.
Običajne klavzule o določitvi v dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu držav članic
namreč kršijo zakonodajo Unije. Tretji državi omogočajo, da zavrne, umakne ali odloži
dovoljenja ali pooblastila letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica Evropske
unije, vendar ta prevoznik ni v pretežni lasti in pod učinkovitim nadzorom navedene
države članice ali njenih državljanov. Ugotovljeno je bilo, da to pomeni diskriminacijo
prevoznikov Evropske unije, ki imajo sedež na ozemlju države članice, vendar so v lasti
in pod nadzorom državljanov drugih držav članic.
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Navedene določbe sporazuma bodo tako nadomestile ali dopolnile obstoječe določbe iz
dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske unije in
Republiko Korejo. Med temi državami ni Republike Slovenije, saj z Republiko Korejo
nima sklenjenega bilateralnega sporazuma. Kot ena izmed članic Evropske unije pa
mora pripraviti stališče glede sporazumov, ki jih sklepa Evropska unija.
Vir: MzI

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih
ribolovnih možnosti
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124
glede nekaterih ribolovnih možnosti. Vlada podpira predlog uredbe. Predlog uredbe
slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v
severnem Jadranu.
Uredba določa ribolovne možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine
staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj
Unije. Navedene ribolovne možnosti se v obdobju veljavnosti običajno večkrat
spremenijo. Tokratna sprememba zadeva določitev celotnega dovoljenega ulova za
pravo peščenko, in nekatere ukrepe, sprejete v okviru regionalnih organizacij za
upravljanje ribištva.
Vir: MKGP

Vlada o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022
Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za
leto 2018 in ga bo posredovala Državnemu zboru. Na področju izobraževanja je bilo v
minulem letu izvedenih mnogo ukrepov za mlade, z uveljavitvijo Zakona o vajeništvu pa
je bil storjen tudi pomemben napredek na sistemskem področju. Mnogo ukrepov je v
minulem letu izvedel tudi Urad RS za mladino, število programov in tudi udeležencev se
je povečalo.
Tudi na drugih področjih, kot so kultura, zdravje in dobro počutje mladih, zaposlovanje in
podjetništvo, so trendi pozitivni, izhaja iz poročila. Še najmanj je bilo postorjenega na
področju bivanjskih razmer mladih, kjer pa so bili lani vendarle sprejeti nekateri sistemski
in pilotni ukrepi.
Vir: MIZŠ
Vlada o poročilih o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za
druge državne organe za leto 2017
Vlada se je seznanila s poročili o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem
države za druge državne organe za leto 2017 za:
- Državni zbor Republike Slovenije;
- Ustavno sodišče Republike Slovenije;
- Računsko sodišče Republike Slovenije;
- Državno volilno komisijo;
- Komisijo za preprečevanje korupcije;
in jih predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
V letu 2018 je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1) na novo uredil področje ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno načelo ravnanja s tem premoženjem, je
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načelo gospodarnosti, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti njegovo učinkovito rabo.
Eden izmed pogojev in predpostavk učinkovitega gospodarjenje je priprava načrta
(plana) ravnanja s premoženjem ter spremljanje njegove realizacije. Iz navedenega
razloga je celo poglavje zakona namenjeno prav načrtovanju ravnanja s stvarnim
premoženjem.
ZSPDSLS-1 postopek načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem ter poročanje o
realizaciji ureja bistveno drugače od predhodno veljavnega Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), pri tem pa je določil,
da se nova pravila o pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter poročila o
realizaciji načrta pričnejo uporabljati šele ob pripravi državnega proračuna za leto 2020.
Trenutno veljavni predpis (ZSPDSLS-1) v izogib ustvarjanja pravne praznine določa, da
se za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti za leti 2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, njihovo vsebino in poročanje o
njihovi realizaciji, uporabijo določbe 11., 12., 13., 14. in 15. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in predpisi, izdani na njihovi
podlagi. Drugi državni organi so zato poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2017 pripravili, Ministrstvo za javno upravo pa z njim seznanja
Vlado Republike Slovenije ter predlaga, da ga posreduje v seznanitev Državnemu zboru
Republike Slovenije k zaključnemu računu državnega proračuna za leto 2017.
Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2017
je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 18. 11. 2015 oz. 16. 11. 2016 na
podlagi ZSPDSLS v obliki odlokov:
- Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor
Republike Slovenije za leto 2017;
- Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče
Republike Slovenije za leto 2017;
- Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče
Republike Slovenije za leto 2017;
- Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno volilno
komisijo za leto 2017 ter
- Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za
preprečevanje korupcije za leto 2017.
Poročila o realizaciji (priloga gradivu) zajemajo podatke o realizaciji zgoraj navedenih
odlokov, ki so jih na podlagi ZSPDSLS pripravili: Državni zbor RS, Ustavno sodišče RS,
Računsko sodišče RS, Državna volilna komisija RS ter Komisija za preprečevanje
korupcije, vlada pa jih na njihov predlog posreduje v seznanitev državnemu zboru.
Vir: MJU
Vlada sprejela poročilo proračunske inšpekcije
Vlada je na današnji redni seji sprejela Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih
postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju
od 1. julija do 31. decembra 2018.
Poročilo je pripravljeno na podlagi Zakona o javnih financah ki določa, da Ministrstvo za
finance o opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah obvešča vlado in Računsko
sodišče, vlada pa polletno tudi Državni zbor. Poročilo pripravlja Urad za nadzor
proračuna, ki izvaja naloge proračunskega inšpekcijskega nadzora.
V celotnem letu 2018 je proračunska inšpekcija z izdajo zapisnika zaključila 26 rednih
inšpekcijskih nadzorov, od tega deset (38%) pri neposrednih, 16 (62%) pa pri posrednih
proračunskih uporabnikih. Od 26 zaključenih rednih inšpekcijskih nadzorov sta bila dva
načrtovana v letnem načrtu dela za leto 2017 in sta bila začeta še v letu 2017, 24
nadzorov pa je bilo načrtovanih v letnem načrtu dela za leto 2018. V rednih inšpekcijskih
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nadzorih so bile nepravilnosti ugotovljene pri 16 (61%) proračunskih uporabnikih.
V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2018 je proračunska inšpekcija prejela 17 prijav
oziroma pobud za uvedbo inšpekcijskega nadzora, obravnavala jih je 15. Od teh je bilo
šest takšnih, na podlagi katerih je bil, ali še bo, uveden inšpekcijski nadzor. V devetih
primerih je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodijo v pristojnost drugih organov, da
ne obstajajo razlogi za uvedbo inšpekcijskega nadzora ali, da vloge glede na vsebino ni
mogoče obravnavati kot prijavo.
V celotnem letu 2018 je proračunska inšpekcija prejela 47 prijav. Obravnavala jih je 45,
med njimi pa je bilo 12 takšnih, na podlagi katerih je bil, še bo v letu 2019, uveden
inšpekcijski nadzor. V 33 primerih je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodijo v
pristojnost drugih organov, da ne obstajajo razlogi za uvedbo inšpekcijskega nadzora,
ali, da vloge glede na vsebino ni mogoče obravnavati kot prijavo.
V drugi polovici leta 2018 je proračunska inšpekcija na podlagi prijav in pobud, od katerih
so bile nekatere prejete v prvem polletju leta 2018, izvedla šest inšpekcijskih nadzorov,
od tega tri (50%) pri neposrednih in tri (50%) pri posrednih proračunskih uporabnikih. V
primeru enega inšpekcijskega nadzora pri neposrednem proračunskem uporabniku je bil
postopek ustavljen. Nepravilnosti so bile ugotovljene v treh (60%) nadzorih, uvedenih na
podlagi prijav.
V celotnem letu 2018 je proračunska inšpekcija na podlagi prijav in pobud izvedla 14
nadzorov, od tega šest (43%) pri neposrednih in osem (57%) pri posrednih proračunskih
uporabnikih. Nepravilnosti so bile ugotovljene v šestih (43%) nadzorih, uvedenih na
podlagi prijav.
Vir: MF
Vlada se je seznanila z informacijo podpisu tehničnih dogovorov o zagotavljanju
logistične podpore med Ministrstvu za obrambo Črne gore na Natovi misiji
Okrepljena prednja prisotnost
Črna gora je od leta 2018 vključena v Natovo misijo Okrepljena prednja prisotnost (eFP),
slovenska stran pa ji je na podlagi tehničnih dogovorov, podpisanih oktobra 2018,
zagotavljala logistično podporo med pripravami in usposabljanjem za misijo v Sloveniji
ter med delovanjem na misiji v Latviji. V sklopu kontingenta eFP04 bo logistično podporo
zagotavljala še do konca junija 2019.
Obe strani želita sodelovati tudi v nadaljnjem obdobju do junija 2021 na misiji eFP 05-08,
zato je treba podpisati nova tehnična dogovora.
Logistično podporo, ki jo bo črnogorski strani zagotavljala Slovenska vojska, urejata dva
dogovora. Prvi se nanaša na priprave in usposabljanje črnogorske strani, ki bo od aprila
2019 potekalo v Sloveniji. Drugi dogovor ureja logistično podporo, ki jo bo Slovenska
vojska v obliki storitev in opreme črnogorski strani zagotavljala med napotitvijo v Latvijo
in iz nje ter med delovanjem v eFP v Latviji predvidoma do junija 2021.
Vir: MO
Podpis Pisma o nameri o varnostno-tehnični nadgradnji železniškega predora med
Podrožco in Jesenicami
Vlada se je seznanila z vsebino pisma o nameri v zvezi z varnostno-tehnično nadgradnjo
železniškega predora med Podrožco in Jesenicami (železniškega predora Karavanke)
med Ministrstvom za infrastrukturo RS in Zveznim ministrstvom za promet, inovacije in
tehnologijo Republike Avstrije.
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Vir: MzI
Nujna humanitarna pomoč prizadetemu prebivalstvu v Venezueli
Vlada je sprejela sklep, da se nameni humanitarno pomoč v višini 50.000 evrov
Direktoratu Evropske komisije za humanitarno pomoč in krizno upravljanje (DG ECHO)
za nujno humanitarno pomoč prebivalstvu v Venezueli zaradi poslabšanja humanitarnih
razmer v državi.
Venezuela je v globoki politični, družbeni, gospodarski in humanitarni krizi. Padec cen
nafte (2008 in 2015) in slabo upravljanje brez trajnostnih investicij v infrastrukturo so
državo privedle do hiperinflacije, pomanjkanja hrane in razpada sistema družbenih
storitev. Pomanjkanje osnovnih potrebščin in kolaps sistema javnih storitev, zlasti
zdravstvenega sektorja, je državo pahnilo čez rob humanitarne krize. Znatno se je
povečalo nasilje in kriminal. Poročila o humanitarnih razmerah so vse bolj zaskrbljujoča,
brez dostopa do varne pitne vode naj bi bilo prek 80 odstotkov prebivalcev, prek 70
odstotkov otrok pa se ne šola redno. Delež prebivalstva, ki naj bi se nahajal pod pragom
revščine, znaša 73 odstotkov (po nekaterih virih celo 91 odstotkov), medtem ko je leta
2013 znašal 27 odstotkov. Večdnevni električni mrk, ki je v začetku marca zajel 18 od 23
zveznih držav, je razkril kritično stanje infrastrukture javnega sektorja. Šole so ostale
zaprte, najhuje pa je bil prizadet zdravstveni sektor. Zaradi pomanjkanja generatorjev,
opreme ter zdravil je življenje izgubilo vsaj 26 oseb, od tega 6 dojenčkov.
Zaradi humanitarne krize narašča tudi število beguncev in migrantov v sosednjih
državah. Po podatkih Urada Visokega komisarja za begunce (UNHCR) in Mednarodne
organizacije za migracije (IOM) je iz Venezuele zbežalo okoli 3 milijone (po nekaterih
ocenah celo 4 milijone) prebivalcev.
Prispevek se bo financiral iz sredstev finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve.
Vir: MZZ
Vlada sprejela mnenje glede Predloga za začetek postopka sprememb Ustave
Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na imenovanje vlade in ministrov
Vlada je sprejela mnenje glede Predloga za začetek postopka sprememb Ustave
Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na imenovanje vlade in ministrov, in ga pošlje
Državnemu zboru.
Skupina poslancev državnega zbora s prvopodpisanim Danielom Krivcem predlaga
spremembe Ustave Republike Slovenije; in sicer, da bi Državni zbor ob odločanju o
predsedniku vlade istočasno odločal tudi o predlagani listi kandidatov za ministre, da bi v
primeru konstruktivne nezaupnice ta bila izglasovana vladi tako, da se hkrati izvoli
novega predsednika vlade z listo kandidatov za ministre ter da lahko predsednik vlade
tekom mandata razreši in imenuje do tretjino ministrov sam, razen v primeru, če se
število ministrstev tekom mandata spremeni in ministre imenuje na predlog predsednika
vlade državni zbor. Takšna sprememba bi po mnenju predlagateljev skrajšala postopek
imenovanja vlade, omogočila, da bi se potrebne reforme izpeljale čimprej, ter prispevala
k preglednosti volitev predsednika vlade in sestave same vlade.
Vlada se strinja z ugotovitvijo, da veljavni sistem, po katerem se najprej izvoli
predsednika vlade, nato pa na njegov predlog državni zbor imenuje še ministre, lahko
podaljšuje potrebni čas za oblikovanje nove vlade. Vendar pa ima obstoječa ureditev še
druge pomanjkljivosti, ki se jih predlog za spremembo ustave ne dotika. Gre namreč za
samo ureditev kot tako, po kateri ministre imenuje državni zbor in ne na predlog
predsednika vlade predsednik republike, kot je to uveljavljeno tako v nemškem sistemu s
konstruktivno nezaupnico (zvezni parlament izvoli predsednika vlade, sledi imenovanje
ministrov s strani predsednika države na predlog predsednika vlade), po katerem se
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zgleduje naša ureditev, kot tudi v klasičnih parlamentarnih sistemih, ki temeljijo na
investiturni zaupnici (predsednik države imenuje mandatarja za sestavo vlade in nato na
njegov predlog še ministre, nato pa mora na tak način imenovana vlada v parlamentu
dobiti še zaupnico). Predlog sprememb ustave takšne sistemsko napačne ureditve kot
ostanka bivšega skupščinskega sistema, ki dejansko krni ustavno načelo delitve oblasti,
ne odpravlja, ampak jo ohranja v spremenjeni obliki, zaradi česar vlada predloga za
spremembo ustave v tem delu ne podpira.
Ureditev, kot jo predlaga skupina poslancev, po dostopnih informacijah ni uveljavljena v
nobeni državi in bi pomenila edinstveno rešitev. Še posebej pa je treba poudariti, da bi
način imenovanja ministrov po predlagani ureditvi dejansko uvedel dve vrsti ministrov, in
sicer ministre, ki bi jih imenoval državni zbor, in ministre, ki bi jih imenoval predsednik
vlade. Do podobne situacije bi lahko prišlo tudi v primeru razrešitve posameznih
ministrov, saj bi te v okviru kvote ene tretjine ministrov lahko imenoval (nadomestil)
predsednik vlade, ko bi bila ta kvota presežena, pa bi iste ministre lahko razrešil samo še
državni zbor. Tovrstni način imenovanja bi pomenil očitni odstop od pravila, po katerem
državne funkcionarje in tudi druge osebe, imenovane na položaj ali funkcijo, imenuje in
razrešuje isti organ. Po mnenju vlade bi predlagana ureditev, po kateri bi se hkrati izvolila
celotna nova vlada, še bolj otežila uporabo instituta konstruktivne nezaupnice, saj bi bilo
treba za njen uspeh predlagati in izvoliti ne le novega predsednika vlade, ampak že takoj
tudi ministre. To bi močno otežilo uporabo instituta konstruktivne nezaupnice, takšna
ureditev pa zaradi pretirane stabilnosti vlade, ki bi jo povzročila, v prihodnosti ne bi bila
nujno vedno koristna in oportuna.
Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da bi predlog sprememb ustave sicer lahko
pripomogel k nekoliko hitrejšemu oblikovanju vlade in omejil nekatere težave, ki so
povezane z dvojnim glasovanjem (o predsedniku vlade in listi ministrov), je pa treba na
drugi strani opozoriti na dileme, kot so navedene v tem mnenju, predvsem na primerjalno
pravno unikatnost takšnega predloga in izjemno oteženo uveljavljanje konstruktivne
nezaupnice, ki bi bilo posledica uveljavitve takšnega predloga.
Iz navedenih razlogov vlada predloga za spremembo ustave, ki ga je Državnemu zboru
RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, ne
podpira.
Vir: MJU

Vlada sprejela mnenje o predlogu novele dohodninskega zakona
Vlada je na današnji redni seji sprejela Mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini, ki
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim
Danijelom Krivcem.
Vlada se zaveda, da mora za zagotovitev večje konkurenčnosti, izboljšanja poslovnega
okolja, prestrukturiranja davčnih bremen in razbremenitve stroškov dela pripraviti
primerne ukrepe na davčnem področju. S tem ciljem v mislih si je, kot eno izmed
prioritetnih nalog v letu 2019, naložila tudi prestrukturiranje davčnih bremen v smeri
razbremenitve dela. Pomembno je ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig
produktivnosti, pri čemer so pomembni dejavnik tudi razmere na globalnem trgu dela,
torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre. V okviru sledenja tem
ciljem so pomembni tudi davčni ukrepi, ki pa morajo poleg že navedenega upoštevati
tudi izziv zagotovitve in ohranitve dolgoročne stabilnosti javnih financ ter ohranitve
ustrezne ravni javnega dolga.
Vlada ocenjuje, da bi predlagane rešitve v smeri povišanja splošne olajšave na 4.000
evrov, znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za 2 odstotni točki in zvišanje mej v
vseh dohodninskih razredih za 2.000 evrov, pomenile ob upoštevanju podatkov odmere
dohodnine za leto 2016 in ob nespremenjeni višini dohodkov, izpad prihodkov v
državnem proračunu za okoli 383 milijonov evrov. Sprememba stopenj in zvišanje mej v
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dohodninskih razredih vpliva na vse zavezance z odmero dohodnine, pri čemer pa ima
predlog uveljavitve višje splošne olajšave vpliv na vse zavezance, ki uveljavljajo splošno
olajšavo. Po podatkih za leto 2016 je bilo takih zavezancev nekaj več kot 1.451.000, kar
je 95 % vseh zavezancev z odmero dohodnine.
Vlada nasprotuje predlagani noveli Zakona o dohodnini, saj ukrepov za razbremenitev
plač ni mogoče uresničiti samo z zniževanjem davčnih bremen, ampak je na drugi strani
treba upoštevati prestrukturiranje bremen javnih dajatev, s čemer se sledi tudi ključnemu
gospodarskemu cilju, to je javnofinančni konsolidaciji.
Ministrstvo za finance v okviru davčne reforme pripravlja predloge za razbremenitev dela,
v smeri zvišanja splošne olajšave in dodatne splošne olajšave ter spremembe
dohodninske lestvice, predlaga pa tudi razbremenitev dela plač iz poslovne uspešnosti z
dohodnino. Medtem je vlada že potrdila predloge zakonskih sprememb za razbremenitev
regresa z dohodnino do višine 100% povprečne plače. V okviru teh predlogov se tako
pripravljajo ukrepi, ki bodo zagotovili razbremenitev dohodkov vseh zavezancev ob
upoštevanju prestrukturiranja bremen javnih dajatev. Ti ukrepi bodo okrepili
konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter ugodno vplivali na vzdržno gospodarsko
rast.
Vir: MF
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev
Vlada je seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom nad
delom izvršiteljev.
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja skladno z 297. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju izvaja minister, pristojen za pravosodje, in sicer po uradni dolžnosti
ali na predlog predsednika okrajnega, okrožnega ali višjega sodišča, predsednika
zbornice, državnega tožilca, državnega odvetnika in osebe, ki izkaže pravni interes. V
okviru tega pooblastila lahko minister odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva
opravi pregled poslovanja izvršitelja ali njegovega namestnika s pregledom njegovih
poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari v hrambi; zahteva od izvršitelja vse potrebne
podatke o njegovem poslovanju in zaposlenih osebah; pridobiva od pristojnih organov in
organizacij podatke o poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne davčne uprave
pa podatke o njegovem finančnem poslovanju; uvede disciplinski postopek zoper
izvršitelja ali začasnega namestnika.
Strokovne službe Ministrstva za pravosodje upoštevaje navedeno pravno podlago, vse
prejete vloge skrbno preučijo in v zvezi z njimi izvedejo potrebne aktivnosti za izvedbo
nadzora. Četudi ministrstvo prejme kakšno vlogo s strani »nekvalificiranega« vlagatelja,
torej osebe, ki ni predsednik okrajnega, okrožnega ali višjega sodišča, predsednik
zbornice, državni tožilec, državni odvetnik oziroma oseba s pravnim interesom, jo
strokovne službe preučijo in v primeru, če ugotovijo, da obstaja sum, da je izvršitelj pri
svojem delu storil katero izmed hujših disciplinskih kršitev po določbi 298.č člena ZIZ,
ministrica tudi v takem primeru izvede nadzor, le da namesto na predlog upravičenega
predlagatelja to stori po uradni dolžnosti.
Vir: MP
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z madžarizacijo
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v
zvezi z madžarizacijo.
Vlada je v svojem odgovoru pojasnila, da je predlog odgovora Vlade Republike Slovenije
pripravljen na podlagi pisnega poslanskega vprašanja Janija Ivanuše v zvezi z
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madžarizacijo. Poslanec je v pisnem vprašanju opozoril na akutno situacijo na mejnem
območju z Madžarsko. Ob tem je izpostavil nekaj problemov ter v tej zvezi naslovil na
Vlado Republike Slovenije različna vprašanja v zvezi z vodstvenimi položaji oziroma
prednostjo zaposlovanja slovenskih državljanov, kulturnim domom v Lendavi,
delegacijami Vlade Republike Slovenije, kmetovanjem na slovenski zemlji, prejemniki
subvencij, zastopanjem slovenščine v šolstvu, madžarizacijo slovenskega naroda,
kulture, itd.
Vlada se je seznanila s pisnim poslanskim vprašanjem poslanca in v odgovoru uvodoma
opozorila na prizadevanja regionalne politike v Pomurski regiji. Nadalje je podala
pojasnila glede pravnih podlag za zaposlovanje javnih uslužbencev. V zvezi s kulturnim
domom v Lendavi je pojasnila, da se je leta 2017 odločila, da je njegovo delovanje v
javnem interesu države in zavodu namenila dodatna finančna sredstva. V zvezi z
delegacijami je vlada podala odgovor glede aktivnosti ministrstev na tem območju. V
zvezi s problemom kmetovanja je podala odgovor glede priprave nove resolucije, ki bo
podlaga za izoblikovanje potrebnih vsebinskih sprememb zakonodaje s področja
kmetijske zemljiške politike. V zvezi z jezikom v šolstvu je vlada v odgovoru predstavila
sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter ukrepe v zvezi z dodatnim
usposabljanjem pedagoških delavcev na tem območju. Glede madžarizacije slovenskega
naroda je opozorila na enakopravno obravnavo vseh prebivalcev na tem območju.
Vir: UN
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo
vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z
možnostjo izboljšave kadrovske politike znotraj Slovenske vojske. Poslanec navaja, da
naj bi se ob profesionalizaciji Slovenske vojske pozabilo na srednje in dolgoročno
kadrovsko politiko tako v MORS kot SV, zato vlado sprašuje, kdaj naj bi dobili resno
srednje in dolgoročno kadrovsko politiko MORS in SV, kako bo v njej reševala
problematiko starostne omejitve profesionalne sestave Slovenske vojske in kakšna bo
vloga in krepitev Civilne zaščite v tej novi kadrovski politiki MO.
Vlada poslancu odgovarja, da glede na spremenjeno varnostno okolje pripravlja
spremembe temeljnih razvojno usmerjevalnih dokumentov na področju nacionalne
varnosti: Predlog Resolucije o strategiji nacionalne varnosti je vlada potrdila 28. marca
2019 in jo poslala v obravnavo v Državni zbor RS. Ministrstvo za obrambo poleg tega
pripravlja Belo knjigo o obrambi, ki bo celovito, objektivno in verodostojno predstavila
vizijo razvoja ter podala konkretne ključne razvojne cilje obrambnega sistema v
naslednjem dolgoročnem obdobju. Poleg ključnih dosežkov in prispevka obrambnega
sistema Republike Slovenije k nacionalni, regionalni ter globalni varnosti, obrambi in
stabilnosti, bo Bela knjiga o obrambi opredelila tudi potrebne obrambne vire, vključno z
viri na kadrovskem področju, ter vizijo prihodnjega razvoja obrambnega sistema
Republike Slovenije in njenih obrambnih zmogljivosti.
Izvajanje kadrovske politike je v Slovenski vojski določeno z Obveznimi usmeritvami za
vodenje kariernih poti vojaških oseb z namenom opredelitve karierne poti vojaški osebi,
načel, načina usmerjanja in vodenja kariernih poti, preverjanja kompetenc, kariernih
stebrov, določitev kompetenc in meril za karierne poti ter določitev kompetenc za
zasedbo formacijskih dolžnosti.
S Kadrovskim načrtom Slovenske vojske se za vsako leto posebej
upravljanje s kadrovskimi viri, potrebnimi za doseganje ciljev
načrtovanem obdobju. Kadrovski načrt je izdelan na podlagi
razvojnih ciljev srednjeročnih in dolgoročnih dokumentov, prioritet
normativnih aktov.

določijo usmeritve za
Slovenske vojske v
obstoječega stanja,
Slovenske vojske ter

MO se zaveda ključnega pomena ustrezne kadrovske politike in nujnosti sprejema
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ukrepov za njeno srednjeročno in dolgoročno okrepitev. Imenovana je bila posebna
delovna skupina, ki pripravlja ustrezne ukrepe za izboljšanje pogojev in popolnjevanje
Slovenske vojske, manjšo fluktuacijo in ustrezen izhod iz sistema ter popolnjevanje
pogodbene rezerve Slovenske vojske. Delovna skupina je fazi dokončne priprave
nekaterih nujnih kratkoročnih ukrepov, začela pa je pripravljati tudi dolgoročne ukrepe, s
katerimi se bo poskušalo zagotoviti stabilnost kadrovske strukture.
Kadrovska politika MO neposredno vpliva tudi na vlogo in krepitev Civilne zaščite. Javni
uslužbenci na področju zaščite in reševanja imajo, skladno s prvim odstavkom 19.b člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), status pripadnika
Civilne zaščite. Zaradi navedenega razloga je pomembna kontinuirana zasedenost
sistemiziranih delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Za
letošnje leto je predvideno povečano število zaposlenih v URSZR znotraj kadrovskega
načrta MO. Za nekatera delovna mesta je načrtovano, da bodo lahko tudi v prihodnje
popolnjena s premestitvijo vojakov Slovenske vojske, ko dopolnijo 45 let, zlasti za
izvajanje nalog v centrih za obveščanje in v logističnih centrih.
Vir: MO
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nakupi opreme
za Slovensko vojsko
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z nakupi
opreme za Slovensko vojsko. Poslanec navaja, da je v skladu z Ustavo RS naloga
oboroženih sil obramba Slovenije, kar pomeni, da SV primarno ni namenjena
ekspedicijskemu sodelovanju v tako imenovanem atlantskem zavezništvu. Poslanec
meni, da bi moral iti v to smer tudi razvoj Slovenske vojske, vključno z nabavami
ustrezne opreme. Vlado sprašuje, kdaj bo obramba Slovenije končno postala prioriteta
nabav opreme SV, kakšno vlogo bo pri tem imela helikopterska enota SV ter katere
oblike motorizacije, izhajajoč iz specifike terena in posledično taktik in strategij bojevanja
bodo predvidene.
Vlada v odgovoru poslancu poudarja, da obramba Republike Slovenije in njene
ozemeljske celovitosti že predstavlja izhodišče nabav opreme za Slovensko vojsko. V
taktičnih študijah, ki so osnova za pripravo investicijske dokumentacije za nabave, se
preigravajo različni scenariji uporabe Slovenske vojske in njenih delov. Pri tem je
uporaba SV znotraj Republike Slovenije stalnica. Seveda pa se pri tem upošteva, da se
obramba države, v skladu z določili Zakona o obrambi, uresničuje tudi z vključevanjem in
z aktivnim sodelovanjem države v mednarodnih varnostnih povezavah na podlagi
mednarodnih pogodb.
Temeljni razvojni dokument, ki ureja opremljanje Slovenske vojske je dolgoročni program
razvoja in opremljanja SV, ki ga sprejme Državni zbor RS. Trenutno je v veljavi
Resolucija o splošnem dolgoročnem razvoju in opremljanju Slovenske vojske do leta
2015. Dolgoročni programi pa se uresničujejo s srednjeročnimi obrambnimi programi, ki
jih sprejme Vlada RS in so pripravljeni praviloma za obdobje petih let. Trenutno je
veljaven Srednjeročni obrambni program RS 2018-2023. Glede na spremembe
strateških in razvojnih programov na področju nacionalne varnosti, ki se izvajajo, bosta
pripravljena tudi nov dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter nov
srednjeročni obrambni program, kjer bodo na novo opredeljene tudi prioritete opremljanja
SV. V tem okviru bodo predvidena tudi sredstva (motorizacija), po katerih sprašuje
poslanec. V zadnjih letih se na tem področju v SV posodablja vozni park osebnih vozil,
vozni park neoklepnih terenskih vozil, izvaja se nabava lahkih oklepnih vozil 4x4,
pripravljajo se osnove za nabavo drugih kolesnih oklepnih vozil ter novih helikopterjev.
Pri tem se posveča veliko pozornosti racionalnemu izkoriščanju v preteklosti nabavljene
vojaške opreme, namenjene premikanju in ognjenemu delovanju.
Helikopterska enota, skladno z Vojaško doktrino, sodi med sile za bojno podporo ter sile
za zagotovitev delovanja. Helikopterji in helikopterske posadke so opremljeni in
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usposobljeni za podporo sil za bojevanje z neposredno ognjeno podporo iz zraka,
prvenstveno pa za vertikalni manever na bojišču ter oskrbo enot v specifičnih situacijah.
Mirnodobno delovanje helikopterskih enot je del urjenja teh enot za uporabo v vojni. S
helikopterskimi zmogljivostmi pa se podpira tudi sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Vir: MO
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem
vodovarstvenih območij.
Vlada pojasnjuje, da so na podlagi Zakona o vodah v Sloveniji vodni viri, ki se rabijo ali
so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo, zavarovani z akti o zavarovanju (vladnimi
uredbami o vodovarstvenih območjih) še vedno pa se uporabljajo tudi občinskih odloki
na območjih, za katere še niso sprejete vladne uredbe. V okviru Ministrstva za okolje in
prostor se prednostno pripravljajo strokovne podlage za določitev vodovarstvenih
območij za tiste vodne vire, ki še niso zavarovani ali so zavarovani z zastarelimi
občinskimi akti. Na podlagi strokovnih podlag se pripravi osnutek uredbe o
vodovarstvenih območjih, opravi potrebno usklajevanje med različnimi deležniki, nato pa
uredbo sprejme vlada. V odgovoru je še pojasnjeno, da je vlada ustanovila medresorsko
delovno skupino za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS.
Ob odprtju zakonodaje v letošnjem letu bo tudi preverjeno ali je mogoča bolj jasna
opredelitev prepovedi izjem na zakonski ravni z vidika varstva virov pitne vode.
Vir: MOP
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije
komunalno-infrastrukturnega razvoja Slovenije
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
možnostjo oblikovanja strategije komunalno–infrastrukturnega razvoja Slovenije.
Poslanec je zaprosil vlado za informacije o očasovnici, izhodiščih in načinu oblikovanja
strategije komunalno-infrastrukturnega razvoja Slovenije. Pri tem opozarja na problem
odstranjevanja bankomatov, zaprtja pošt, ukinitev podružničnih šol ipd. predvsem v
manjših krajih.
Vlada odgovarja, da je v Sloveniji izvajalka univerzalne poštne storitve Pošta Slovenije
d.o.o., ki mora spoštovati Zakona o poštnih storitvah, kot tudi vse podzakonske predpise,
ki določajo univerzalno storitev.
Preoblikovanje stalne pošte v pogodbene pošte ima zakonske osnove opredeljene v
zakonu in v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Zakon
navaja, da je kontaktna točka namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih
storitev in je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska
oblika točke za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne storitve, npr. izpostavljeno okence,
pismonoška postaja ali premična pošta. Pošta Slovenije je v skladu z zakonom dolžna
zagotoviti vsem uporabnikom poštnih storitev najmanj pet delovnih dni tedensko en
sprejem in eno dostavo dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe.
Kontaktna točka (pošta) je namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev
in je lahko organizirana kot redna pošta ali pogodbena pošta, ki mora biti za neposredno
delo s strankami odprta najmanj 5 delovnih dni v tednu, in sicer vsaj dve zaporedni uri
vsak delovni dan, od tega enkrat na teden v popoldanskem času po 15. uri.
V zakonodajo je Pošta Slovenije kljub novim organizacijskim oblikam in spremenjenim
delovnim časom še naprej zavezana izvajati in zagotavljati opravljanje univerzalne
poštne storitve v predpisani kakovosti.
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Izvajalec univerzalne poštne storitve, torej Pošta Slovenije, mora zagotoviti tolikšno
število kontaktnih točk na celotnem ozemlju Slovenije, da so upoštevane razumne
potrebe uporabnikov poštnih storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu
z zakonom in s splošnim aktom. Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni
te zahteve, če zagotovi najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali
pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in za 95 % prebivalcev
Slovenije zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra.
V nadaljevanju naj pojasnimo, da je Pošta Slovenije d.o.o. sicer družba v 100% lasti
Republike Slovenije, vendar je organizirana in deluje kot gospodarska družba v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah. Republika Slovenija kot lastnica nima neposrednega
vpliva na poslovne odločitve Pošte Slovenije d.o.o., ampak poslovodstvo družbo vodi
samostojno. Pošta Slovenije je tako dolžna svojo dejavnost izvajati na način in v obliki, ki
je stroškovno učinkovita in gospodarna, saj vse svoje prihodke ustvarja na
konkurenčnem trgu. Naj poudarimo, da tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo nima pristojnosti za vplivanje na poslovne odločitve Pošte Slovenije d.o.o..
Glede razvoja prometne infrastrukture smo v Sloveniji v zadnjih letih že sprejeli
temeljne razvojne dokumente, kot so Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do
leta 2030, Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS ter Predlog načrta
vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023. Gre za t.i. 6-letni
operativni program s katerim smo zagotovili operativno izvedbo več sto projektov iz
omenjene resolucije. Z realizacijo nacionalnega programa in drsnih načrtov vlaganj bomo
državljanom in gospodarstvu v Sloveniji zagotovili ustrezne razmere na področju
prometa: večjo mobilnost in dostopnost, učinkovitejšo oskrbo gospodarstva, večjo
prometno varnost in varovanje, manjšo porabo energije, nižje stroške uporabnikov in
upravljavcev ter manjše okoljske obremenitve. Program bo pozitivno vplival tudi na
gospodarstvo, gradbeništvo in z njim povezane dejavnosti ter na rast bruto domačega
proizvoda.
Za razvoj infrastrukture širokopasovnih omrežij je pristojno Ministrstvo za javno upravo.
Leta 2016 je bil sprejet Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta
2020 (NGN 2020), v strateškem okviru DIGITALNA SLOVENIJA 2020, ki je temelj
zaveze Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe in za izrabo priložnosti, ki
jih omogočajo informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za splošne
gospodarske in družbene koristi. Z NGN 2020 se določa načrt za sofinanciranje gradnje
širokopasovne infrastrukture s pomočjo javnih sredstev na področjih kjer operaterji
elektronski komunikacij ne izkazujejo svojega tržnega interesa, zaradi nerentabilnosti
gradnje omrežnih povezav. Strateški cilj do leta 2020 je 96% gospodinjstvom v državi
zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim
gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s. S sofinanciranjem projektov gradnje širokopasovne
infrastrukture na podeželskih področjih, na katerih ni tržnega interesa, bomo
podeželskemu prebivalstvu omogočili dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture
in zelo hiter dostop do interneta, ter tako omogočali e-vključenost vsem prebivalcem RS.
Glede zastavljenih vprašanj poslanca o pripravi strategije komunalno-infrastrukturnega
razvoja Slovenije in njeni vsebini pojasnjujemo, da je na ravni države Vlada RS sprejela
nekatere ključne strateške in izvajalske dokumente (npr. Strategijo razvoja Slovenije
2030 in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020), ki so podlaga in smernice za regionalni in lokalni razvoj. Na podlagi Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bili v razvojnih regijah za programsko
obdobje 2014–2020 sprejeti tudi Regionalni razvojni programi in dogovori za razvoj regij.
Lokalne oblasti in drugi relevantni subjekti imajo s tem kakovostne smernice in
mehanizme za oblikovanje ustreznih komunalno-infrastrukturnih načrtov po meri in
potrebi lokalnega prebivalstva.
V pripravo vseh strateških dokumentov, tudi v morebitno nastajanje tovrstne strategije, je
treba vključiti najširši krog deležnikov (predstavnike državne in lokalnih oblasti, kohezijski
regiji, regionalne razvojne agencije, zasebni sektor, strokovne institucije, nevladne
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organizacije in drugi zainteresirani). Pripravljavci tovrstne strategije morajo izhajati
oziroma v največji meri upoštevati že obstoječe (kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne) razvojne strategije, makro-ekonomske kazalnike in relevantne strokovne
analize.
V zvezi z morebitnimi sinergijami v vprašanju poslanca omenjene strategije s
srednjeročnim in dolgoročnim načrtovanjem koriščenja kohezijskih sredstev pa je treba
poudariti, da je izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) določeno v Operativnem
programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in operativnih programih
evropskega teritorialnega sodelovanja 2014–2020. Za programsko obdobje 2021–27 pa
se bodo programski dokumenti šele začeli pripravljati.
Vir: MGRT
Poslansko vprašanje Zvonka Černača o pomoči Slovencem v Venezueli
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zvonka Černača o
pomoči Slovencem v Venezueli.
Vlada z vso potrebno pozornostjo in skrbnostjo spremlja razmere v Venezueli.
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Brasilii vzdržuje redne stike s slovenskimi
državljani ter osebami slovenskega porekla, ki živijo v Venezueli. Redne stike ima tudi s
predstavniki obeh slovenskih društev v državi, to sta Sveti Ciril in Metod iz Caracasa ter
Društvo Slovencev v Venezueli iz Valencie. Veleposlaništvo posameznikom zagotavlja
podporo in pomoč, ko za to zaprosijo. Dosedanje prošnje so se nanašale predvsem na
postopke pridobivanja državljanstva in izdajanja novih potnih listov. Prošenj za
repatriacijo, ki jo ureja Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih
meja, za zdaj ni bilo.
V letu 2017 je bilo sicer vloženih 14 vlog državljanov Venezuele za pridobitev
slovenskega državljanstva na podlagi izredne naturalizacije iz nacionalnih razlogov, kot
jo določa 13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu je podal pozitivno mnenje k vsem prošnjam. V letu 2018 je bilo
pozitivno rešenih 25 vlog in ena negativno, v letu 2019 pa je bilo do sedaj pozitivno
rešenih 16 vlog in ena negativno.
Ministrstvo za zunanje zadeve v Ljubljani in slovensko veleposlaništvo v Brasilii z
omenjenim očetom osemletnega dečka nista bila v stiku, za primer sta izvedela iz javnih
virov. Skupaj z ostalimi pristojnimi ustanovami sta na razpolago za dodatno pomoč ali
nasvet.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo za naslavljanje humanitarne krize v Venezueli
namenilo pomoč v višini 50.000 EUR, ki bo po zaključenih notranjih postopkih izvedena
prek mehanizmov Evropske unije ECHO. Namenjena bo podpori delovanju
zdravstvenega sektorja, kjer so razmere zaradi drastičnega pomanjkanja zdravil in
medicinske opreme še posebej kritične.
Vir: MZZ

Vlada sprejela odgovor
zaposlovanjem delavcev

na

poslansko

pobudo

v

zvezi

z

neposrednim

Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo poslanca g. Luka Mesca v zvezi z
neposrednim zaposlovanjem delavcev in ga posreduje v Državni zbor.
Poslanec Luka Mesec je na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko pobudo v
zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih. V pobudi
poslanec opisuje prizadevanja za neposredno zaposlovanje delavcev, t.i. insourcing, kar
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je proces (ponovnega) neposrednega zaposlovanja delavcev pri subjektih, kjer ti
dejansko in redno opravljajo delo. V zvezi z navedeno problematiko Vlado RS poziva,
da:
1. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nemudoma neposredno
zaposli podporno osebje, ki opravlja delo za katerega ministrstvo izkazuje stalno
potrebo.
2. Na posameznih ministrstvih v roku 90 dni neposredno zaposli tiste delavce, ki
ustrezajo kriterijem, ki jih določa deveti odstavek 60. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.
3. Vlada naj v Državni zbor posreduje seznam vseh outsourcanih storitev po
posameznih proračunskih uporabnikih po številu outsourcanih storitev in višini
sredstev, ki gredo za ta namen.
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se zavzema in želi uresničevati zaveze iz koalicijskega
sporazuma, iz katerega izhaja tudi zaveza k ustrezni ureditvi trga dela.
Skladno z Zakonom o državni upravi je Ministrstvo za javno upravo dolžno zagotavljati
upravljanje poslovnih prostorov in sicer tudi za prostore v uporabi drugih ministrstev, npr.
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dolžnost upravljanja prostorov se, med
drugim, izraža tudi z zagotavljanjem kontinuirane storitve čiščenja z namenom
zagotavljanja čistih in zdravju primernih delovnih pogojev kakor tudi storitvijo varovanja.
Storitev čiščenja, varovanja, upravljanja in vzdrževanja Ministrstvo za javno upravo
zagotavlja na podlagi pogodb, sklenjenih v postopkih javnega naročanja pri zunanjih
izvajalcih. Za upravljanje 244 objektov s skupno površino 295.741,41 m2 so bile v letu
2019 sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvajanje naslednjih storitev: čiščenje,
varovanje, upravljanje, vzdrževanje.
Sklenjene pogodbe so pripravljene na podlagi razpisov v postopkih javnega naročanja, ki
omogočajo oddajo konkurenčnih ponudb tudi manjšin lokalnim podjetjem, ki praviloma
zaradi vpliva okolja bolj skrbijo za svoje zaposlene. Pri tem velja poudariti, da so bili z
uveljavitvijo ZJN-3A uvedeni še strožji pogoji za sklenitev pogodbe.
Ne glede na dejstvo, da se je takšen način izvajanja in zagotavljanja zgoraj navedenih
storitev v zadnjih 20-ih letih izkazal kot racionalen in ekonomsko učinkovit pa je glede na
trenutno stanje na trgu dela, kljub vsemu potrebno preučiti tudi vidike, povezane z trgom
dela in socialnim statusom posameznih delavcev.
Kljub dejstvu, da je bilo konec leta 2018 s spremembami in dopolnitvami Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 omogočeno povečanje
kadrovskega načrta za neposredne ali posredne uporabnike proračuna, če gre za
zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti in so bili posamezni
resorji s tem seznanjeni, je Ministrstvo za javno upravo na eni izmed sej vlade ponovno
seznanilo vse ministre s to možnostjo.
Kot že navedeno torej zakonodaja, ki ureja zaposlovanje v javnem sektorju in s tem
povezano kadrovsko načrtovanje, omogoča, da lahko posamezni proračunski uporabnik
sprejme poslovno odločitev, da bo določene storitve, ki jih sedaj za njegove potrebe
opravlja zunanji izvajalec, začel opravljati s svojimi zaposlenimi. V kolikor gre v tem
primeru za organ državne uprave, bi Ministrstvo za javno upravo na podlagi prejete
informacije o takšni odločitvi in številu potrebnih kadrov Vladi RS predlagalo povečanje
kadrovskega načrta za ta organ. Prav tako bi Ministrstvo za javno upravo v tem primeru,
v kolikor gre za storitve, ki jih za tega proračunskega uporabnika izvaja zunanji izvajalce
na podlagi skupne pogodbe, za opravljanje teh storitev pri konkretnem proračunskem
uporabniku odstopilo od sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem v skladu s
pogodbenimi določili in odpovednim rokom, ki je praviloma trimesečni.
Vlada se s tovrstnimi pobudami in predlogi resno ukvarja in preverja različne rešitve.
Zato se je Ministrstvo za javno upravo odločilo za pripravo celovite analize, saj je bilo
ugotovljeno, da s parcialnimi rešitvami po posameznih ministrstvih ne bo doseženega
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željenega učinka.
Ministrstvo za javno upravo tako pripravlja analizo, ki bo vsebovala več možnih rešitev v
zvezi s problematiko neposrednega zaposlovanja delavcev – čistilk in delavcev in delavk
v drugih delovno intenzivnih storitvenih dejavnostih, ki so zdaj predmet najema oziroma
pogodbenega razmerja. Trenutno gre predvsem za preučitev možnosti zaposlovanja
delavcev v družbi v državni lasti ali neposrednega zaposlovanja delavcev na posameznih
ministrstvih oziroma pri proračunskih uporabnikih. Na podlagi analize bo vlada pristopila
k reševanju vprašanj celovito in sistemsko. Analiza bo pripravljena do konca meseca
aprila ali začetka maja. Na podlagi analize bo vlada sprejela sistemski ukrep, ki bo
problem celovito rešil.
Vir: MJU

Vlada za podpis Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti
med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo pooblastila Simono Leskovar,
državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve
Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo bo omogočal
uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja, za katere so bili plačani oz. se
plačujejo prispevki, ter izvzem napotenih delavcev iz obveznega socialnega zavarovanja
v državi, v katero so napoteni (ukinitev dvojnega plačevanja prispevkov). Sporazum sledi
rešitvam, ki so vsebovane v že sklenjenih tovrstnih sporazumih z Bosno in Hercegovino,
Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Kanado, Avstralijo in Argentino.
20. februarja 2018 je takratna ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ob uradnem obisku v Republiki Koreji podpisala sporazum o socialni varnosti,
upravni dogovor pa zaradi tehničnih težav na korejski strani ob tej priložnosti ni bil
podpisan.
V skladu s tem predlagamo, da je upravni dogovor o izvajanju sporazuma o socialni
varnosti podpisan ob robu konzultacij državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje
zadeve Simone Leskovar s prvim namestnikom ministrice za zunanje zadeve Hyun
Chojem. Na korejski strani bo upravni dogovor podpisal Kwon Deok-cheol, namestnik
ministra za zdravje in socialno varnost
Do sklenitve upravnega dogovora Republika Slovenija ne more dokončati postopka
ratifikacije in zato tudi ne more pričeti z samim izvajanjem določb sporazuma in
upravnega dogovora v korist upravičencem.
Vir: MDDSZ
Dopolnjen odgovor na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi s cesto Pijava
Gorica-Turjak
Vlada je dopolnila odgovor na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z nadaljevanjem
izgradnje 3. pasu ceste med Pijavo Gorico in Turjakom.
Vlada utemeljuje, zakaj rekonstrukcijski ukrepi na tem delu za obdobje do leta 2030 niso
predvideni.
Na nivoju državnih cest je vsekakor potrebno omogočiti ustrezen standard dostopnosti
(hitrost potovanja), kot prioriteto pa je potrebno zagotoviti tudi ukrepe, ki v naseljih
uporabnikom omogočajo izboljšanje prometno-varnostnih razmer. Do leta 2024 je
planirana izgradnja 13 obvoznic, aktivnosti za izgradnjo pa bodo potekale za 56
obvoznic. Med nujnimi, tudi prioritetnimi ukrepi, je gospodarjenje z vozišči, saj zadnje
analize kažejo, da se stanje poslabšuje ter je tako praktično kar polovico državnega
cestnega omrežja v zelo slabem stanju. In na tem področju tudi cesta G2-106 ni izjema.
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Kot je bilo že v prvotnem odgovoru pojasnjeno, nadaljevanje izgradnje dodatnega pasu
za počasna vozila (3. pas) med Pijavo Gorico in Turjakom ni med prioritetnimi ukrepi, ki
so opredeljeni z Načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta
2018 – 2023. Kot potreben ukrep se lahko uvrsti v vsakoletno novelacijo Načrta vlaganj,
na podlagi novelirane Študije posodobitve cestne povezave Ljubljana – Škofljica –
Kočevje, ki bo takšen ukrep prepoznala kot prometno upravičen in varnostno učinkovit.
Ob tem pa je potrebno upoštevati, da se zagotavljanje višjega standarda dostopnosti in
povezljivosti celotnega območja 3. a razvojne osi, predvsem naraščajoče tovorne pa tudi
potniške tokove v smeri kočevsko ribniškega območja, rešuje tudi z modernizacijo
železniške infrastrukture.
Vir: MzI

Imenovanje guvernerke Republike Slovenije v Azijsko evropsko fundacijo (ASEF Asia-Europe Foundation)
Vlada je imenovala Petro Kežman, vodjo Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno
sodelovanje v kulturi, za guvernerko Republike Slovenije v ASEF.
Azijsko evropsko fundacijo (ASEF) s sedežem v Singapurju so ustanovile države članice
ASEM (Asia Europe Meeting) leta 1997. V ASEF sodeluje 53 držav članic ter Evropska
komisija in Sekretariat ASEAN. ASEF predstavlja edino delujočo ustanovo ASEM
procesa. Z vstopom v Evropsko unijo je tudi Slovenija postala članica ASEF. ASEF si
prizadeva k boljšemu razumevanju med civilnimi družbami Azije in Evrope z
intelektualnimi, znanstvenimi, kulturnimi in medčloveškimi (people-to-people)
izmenjavami. Fundacija ASEF se financira s prispevki vlad držav članic ter Evropske
komisije in je v petnajstih letih delovanja izvedla več kot 700 različnih projektov, sodeluje
z različnimi javnimi in privatnimi ustanovami.
Odločitve v ASEF sprejema Odbor guvernerjev držav članic (BoG, Board of Governors),
ki ga sestavlja 53 predstavnikov članic ASEM. Običajno potekajo v dveh letih tri srečanja
BoG (po eden v Aziji in Evropi ter eden v Singapurju). Naslednje, 40. srečanje
guvernerjev bo potekalo 13. in 14. junija 2019 v Singapurju.
Za naslednje triletno obdobje (2019-2021) predlagamo, da vlada imenuje Petro Kežman,
vodjo Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi za guvernerko
Republike Slovenije v ASEF.
V različnih projektih ASEF je od leta 2006 sodelovalo že več kot 60 slovenskih
udeležencev. V Sloveniji pa je bilo v sodelovanju s slovenskimi ustanovami izvedeno
šest odmevnejših projektov: februarja 2008 Lecture Tour: The EU through the eyes of
Asia: The case of China and Hong Kong, maja 2008 promocija spletnega portala
Culture360; oktobra 2010 mednarodna konferenca Urban Management for an Urban
Future, septembra 2011 mednarodna delavnica The Impact of the Crisis on Regional
Economic and Financial Integration in Asia and Europe; maja 2015 mednarodni projekt
Curating-In-Depth ter septembra 2018 22. Poletna univerza ASEF.
Vir: MZZ
Razrešitev vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada je sprejela odločbo, da se Saša Mlakar, z dnem 12. 4. 2019 razreši s položaja
vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zakon o javnih uslužbencih v 1. točki drugega odstavka 83. člena ZJU določa, da se
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uradnik iz drugega odstavka 82. člena tega zakona z odločbo razreši s položaja, če to
sam zahteva oziroma s tem soglaša.
Vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Saša Mlakar, ki je bila na položaj vršilke
dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino imenovana 7. 2. 2019, je dne 25.
3. 2019 podala prošnjo za razrešitev s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice
Direktorata za družino.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato Vladi Republike
Slovenije predlagala, da Sašo Mlakar z dnem 12. 4. 2019 razreši s položaja vršilke
dolžnosti generalne direktorice. Z datumom razrešitve soglaša tudi vršilka dolžnosti
generalne direktorice Saša Mlakar.
Vir: MDDSZ
Razrešitev in imenovanja člana ter namestnika člana v Ekonomsko-socialnem
svetu
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v Ekonomsko-socialnem svetu se razrešita
Samo Fakin – član in mag. Pia Vračko - namestnica člana ter da se v Ekonomskosocialni svet imenujeta Aleš Šabeder, minister za zdravje kot član in dr. Tomaž Pliberšek,
državni sekretar v Ministrstvu za zdravje kot namestnik člana.
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (v
nadaljevanju: ESS) vsak od partnerjev ESS imenuje svoje predstavnike v ESS, s tem da
ima vsak partner največ 8 članov, vsak član pa ima lahko namestnika. V prvem odstavku
5. člena Pravila določajo, da mora sestava predstavnikov vsakega od partnerjev
zagotavljati zastopanje interesov vsakega partnerja, ki je udeležen v tripartitnem
socialnem dogovarjanju, nadalje v tretjem odstavku 5. člena predstavnike vlade imenuje
Vlada Republike Slovenije.
Zaradi sprememb v sestavi vlade oziroma njenih služb se razrešita dosedanji član in
njegova namestnica ESS ter imenujeta nov član in namestnik člana ESS.
Vir: GSV
Imenovanje članov v nadzorni svet BORZEN, d.o.o.
Vlada je sprejela sklep, da se s 17. aprilom v nadzorni svet družbe Borzen, operater trga
z elektriko, d.o.o, za mandatno dobo petih let imenuje člane Mojco Kert, Alenko Kolar in
Jureta Jemca.
Vir: MzI
Vlada sprejela spremembo sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev
Vlada je sprejela spremembo sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev.
Iz Sveta za vključevanje tujcev se razrešijo Mojca Špec Potočar (Urad Vlade Republike
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov), Mateja Bošnjak (Ministrstvo za kulturo),
Nataša Tomc (Ministrstvo za notranje zadeve), Sabina Hrovatin (Ministrstvo za notranje
zadeve), Grega Malec (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
Jana Lovšin (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Alenka
Klepac (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).
V Svet za vključevanje tujcev se imenujejo:
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−mag. Sandi Čurin, predsednik sveta (Ministrstvo za notranje zadeve),
− Nataša Potočnik, namestnica predsednika sveta (Ministrstvo za notranje zadeve),
−Tilen Božič, član (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
− mag. Dušan Lužar, član (Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo
migrantov),
− dr. Jernej Štromajer, član (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport),
− mag. Petra Culetto, članica (Ministrstvo za kulturo).
Svet za vključevanje tujcev tako sestavljajo:
1. predsednik in namestnica predsednika:
− mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve, predsednik
− Nataša Potočnik, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica predsednika
2. člani sveta:
− Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
− mag. Dušan Lužar, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
− dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
− mag. Petra Culetto, Ministrstvo za kulturo,
− Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije,
− Tanja Hodnik, Združenje mestnih občin Slovenije,
− Dalibor Jugović, predstavnik migrantov,
− Julija Mesarič, predstavnica migrantov,
− Sonja Šarac, predstavnica migrantov,
− Franci Zlatar, nevladne organizacije.
Vir: MNZ
Vlada o Dopolnitvi Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto
2019
Vlada je na današnji seji sprejela dopolnitev Skupnega kadrovskega načrta (SKN)
organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za
zaposlitev po Zakou o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819)
Dovoljeno število zaposlenih v Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne
uprave za leti 2018 in 2019 po sklepih vlade velja tudi za leto 2019.
Vlada soglaša, da se dovoljeno število zaposlenih v Skupnem kadrovskem načrtu (SKN)
organov državne uprave za leti 2018 in 2019 na podlagi Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 poveča za leto 2019, in sicer:
- Ministrstvu za okolje in prostor za 10,
- Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 10,
- Ministrstvu za pravosodje za 60 (od tega 30 za potrebe Uprave Republike Slovenije za
probacijo in 30 za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij),
- Ministrstvu za infrastrukturo za 5,
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 3,
- Vladnim službam odgovornim generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije za 3
za potrebe Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Za omenjene zaposlitve mora posamezni organ državne uprave zagotoviti sredstva za
stroške dela v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu.
Organi državne uprave, ki so navedeni, morajo vladi najkasneje do 15. 7. 2019, in sicer
na stanje na dan 1. 7. 2019, poročati o realizaciji zaposlitev. Če zaposlitve v organih
državne uprave ne bodo realizirane, lahko Ministrstvo za javno upravo vladi predlaga
spremembo razdelitve kvot po SKN za leto 2019.
Vlada odobri začasni prenos 7 kvot med organi državne uprave do 31.12.2021 oziroma
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do popolnitve prostih kvot v kadrovskem načrtu Slovenske vojske, in sicer tako, da se iz
kadrovskega načrta Slovenske vojske prenese 7 kvot v kadrovski načrt Vladnih služb,
odgovornih predsedniku vlade.
Vlada odobri začasni prenos 15 kvot med organi državne uprave do 31.12.2021 oziroma
do popolnitve prostih kvot v kadrovskem načrtu Slovenske vojske, in sicer tako, da se iz
kadrovskega načrta Slovenske vojske prenese 15 kvot v kadrovski načrt Ministrstva za
obrambo.
Vir: MJU
Odvzem statusa
nepremičninam

javne

železniške

infrastrukture

in

določitev

upravljavca

Vlada je sprejela sklep o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture na nekaterih
nepremičninah v katastrskih občinah Radenci, Bobovo, Stara Cerkev, Otiški vrh,
Kresnice in Borovnica.
Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi odvzema izda odločbo, s katero se odvzame
status javnega dobra – javna železniška infrastruktura in jo po pravnomočnosti pošlje
pristojnemu organu kot predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Republike
Slovenije.
Vir: MzI
Vlada o Selitvenem načrtu državne uprave za območje Ljubljane – Selitev državnih
organov v objekt Beethovnova ulica 3, Ljubljana
Vlada se je seznanila s Selitvenim načrtom državne uprave za območje Ljubljane –
selitev državnih organov v objekt Beethovnova ulica 3, Ljubljana, ki ga je pripravilo
Ministrstvo za javno upravo (MJU).
MJU je v letu 2017, kot upravljavec objekta na naslovu Beethovnova 3, Ljubljana,
pristopilo k ureditvi prostorov v omenjenem objektu ter s tem k zagotovitvi potrebnih
poslovnih prostorov za Službo vlade RS za zakonodajo (SVZ) in Upravo za probacijo, ki
deluje kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje (MP).
Namen je bil s tem rešiti njihovo prostorsko problematiko in zapolniti prazne prostore, ki
so v lasti države.
Novembra 2018 je SVZ obvestila MP in MJU, da zaradi pričakovane kadrovske okrepitve
in dodatnih nalog ponujeni novi prostori ne zadostujejo, potrebovali bi namreč celotne
prostore (s katerimi upravlja MJU, kar pa za MP ni bilo sprejemljivo.
Tako je bila pripravljena rešitev, da se v urejene prostore, ki so bili namenjeni SVZ-ju,
umesti nova uporabnika: generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
(URSIKS), ki bi izpraznil prostore na Jesenkovi 3 v Ljubljani in bi jih MJU v nadaljevanju
prodal, in Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki bi se preselil iz
Glinške ulice 12 v Ljubljani.
Vir: MJU
Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in
investicije v Ministrstvu za okolje in prostor
Vlada je z dnem 12. 4. 2019 za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za
vode in investicije (DVI) v Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja generalnega
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direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. 10. 2019, imenovala
Vesno Ugrinovski.
Vesna Ugrinovski je univerzitetna diplomirana politologinja in ima bogate izkušnje z
delom v državni upravi, zasedala je tudi mesto vršilke dolžnosti generalnega direktorja
DVI.
Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da lahko v času od sprožitve
natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja
v ministrstvu 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. Vesna Ugrinovski izpolnjuje vse predpisane
pogoje.
Vir: MOP
Vlada pripravila odgovor na tožbo v zvezi z uredbo in odločbo o koncesiji za
graditev žičnic
Vlada je sprejela Uredbo o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami
in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici. V skladu s to uredbo je bil
na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar za graditev zgoraj navedenih žičnic z
odločbo Vlade Republike Slovenije.
Janez Tičar in Mirko Bogataj sta po odvetniku Mateju Gašperšiču vložila Predlog za
izrek Uredbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom
pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici ter odločbe Vlade Republike
Slovenije za nični.
Vlada je izdala sklepa, s katerima je zavrgla predlog za ničnost Uredbe o koncesiji za
graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter
Slatnikom v Bohinjski Bistrici, kot tudi predlog za ničnost Odločbe Vlade Republike
Slovenije o podelitvi koncesije.
Vir: MzI
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