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Javne šole so temelj slovenskega izobraževanja, zasebne šole pa naj zagotavljajo
bogatitev šolskega prostora
Vlada RS je na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na današnji seji
obravnavala in potrdila predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI). Predlagane zakonske spremembe sledijo odločbi ustavnega sodišča
glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Predlagana novela zakona izenačuje obseg
financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in
pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje
obveznega programa javne šole. Obseg sredstev, ki jih bodo prejele zasebne šole z javno
veljavnim program, se bo torej določil glede na obseg sredstev, ki ga za obvezni del javno
veljavnega programa prejme javna šola.
Pomemben vidik predlaganih sprememb predstavlja varovanje javne mreže osnovnih šol.
Predlagana novela tako določa, da se lahko v primeru, ko bi bilo zaradi premajhnega obsega
sredstev v državnem proračunu, namenjenega za izobraževanje, ogroženo financiranje javne
mreže šol, zasebnim šolam zmanjša financiranje. Dolžnost države namreč ni samo financiranje
javno veljavnih programov (tudi tistih s pridobljeno javno veljavnostjo), pač pa tudi in predvsem
zagotavljanje dostopnosti javne mreže za vse otroke.
V skladu s predlaganimi spremembami zakona so zahtevani dodatni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati zasebne šole, da se lahko financirajo iz javnih sredstev. Med drugim morajo izvajati
vsebine obveznih predmetov, ki so določeni za javne osnovne šole (v skladu s 16. členom
Zakona o osnovni šoli). Vključena oziroma vpisana morajo imeti najmanj dva oddelka prvega
razreda. Poleg tega pa morajo programi zasebnih šol, ki so pridobili javno veljavnost, bogatiti
šolski prostor in pomeniti dopolnitev javnega šolstva ter omogočati možnost izbire med
različnimi izobraževalnimi vsebinami, metodami poučevanja in organizacijo učnega procesa.
Predlagana novela za zasebne šole uvaja tudi obvezno evalvacijo izvajanja programa (namesto
uvajanja s poskusom) – na način, kot to velja za javne šole.
Evalvacija naj bi zagotovila možnost preverjanja izvedbene ravni programa. Novi javno veljavni
programi se bodo torej spremljali in evalvirali, z ugotovitvami pa bo letno seznanjen pristojni
strokovni svet. V skladu s predlaganimi zakonskimi spremembami se bo spremljanje izvajalo
ves čas šolanja prve generacije. V primeru ugotovljenih kršitev (če bi zasebna šola pri izvajanju
javno veljavnega programa kršila določbe o skladnosti s cilji sistema vzgoje in izobraževanja ter
o zagotavljanju enakovrednega izobrazbenega standarda) lahko strokovni svet ali Zavod RS za
šolstvo predlaga izbris izvajalca iz razvida javno veljavnih programov.
Kot določa predlog novele, bodo morale zasebne šole (ob že obstoječem pogoju zagotovitve
strokovnih delavcev) imeti zaposlenih vsaj 80 odstotkov učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih
za izvedbo javno veljavnega programa, za poln delovni čas oziroma ustrezen obseg zaposlitev
za krajši delovni čas.
Za obstoječe zasebne šole se način financiranja ne bo spremenil. Za izvedbo programa bodo
tudi v prihodnje pridobile 85 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost
zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Predlog novele zakona ne omejuje oziroma ne
določa dodatnih pogojev za ustanavljanje zasebnih šol, pač pa določa le pogoje financiranja
zasebnih šol. Pri določitvi teh pogojev ne gre za omejevanje ustanavljanja zasebnih šol, saj so
pogoji določeni za potrebe financiranja iz javnih sredstev. Predlagane zakonske spremembe ne
posegajo v pridobljene pravice zasebnih šol, saj pravica do financiranja ni pridobljena pravica.

Prav tako tudi ni mogoče govoriti o poslabšanju položaja obstoječih zasebnih šol, saj bo s
prehodnimi določbami zagotovljeno dodatno financiranje do konca šolanja generacije, ki bo
vpisana v šolskem letu 2019/2020.
Vir: MIZŠ
Predlog novele Zakona o gimnazijah predvideva izenačeno obravnavo mladoletnih in
polnoletnih dijakov
Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah, ki med
drugim izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov (denimo pri opravičevanju
izostankov in pri izrekanju vzgojnih ukrepov) ter ureja pravico staršev polnoletnih dijakov, da so
seznanjeni s podatki o njihovem izobraževanju.
Predlagana novela Zakona o gimnazijah, ki smo jo pripravili na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport, ureja različne sklope s področja gimnazijskega izobraževanja, in sicer
opravičevanje odsotnosti dijakov od pouka, vzgojno delovanje in možnost izključitve dijakov,
posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov in izredno izobraževanje ter vpis
učencev v vzporedni strokovni del umetniške gimnazije.
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo so lahko polnoletni dijaki sami opravičevali svojo
odsotnost od pouka, medtem ko so mladoletni dijaki potrebovali opravičilo od staršev. S
predlaganimi spremembami zakona pa izenačujemo obravnavo vseh dijakov glede njihove
odsotnosti od pouka. Gimnazije in starši dijakov se bodo torej medsebojno obveščali o
morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.
Starši polnoletnih dijakov bodo, kot predvideva predlog novele Zakona o gimnazijah, od šole
lahko pridobili osebne podatke o njihovih polnoletnih otrocih v zvezi z izobraževanjem zaradi
izvrševanja njihove zakonske dolžnosti preživljanja otrok v času izobraževanja. Po zakonu, ki
ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka do 26. leta, če
se izobražuje.
Podobno spremembo predvidevamo tudi na področju vzgojnega delovanja, in sicer bo šola
dijaka po doseženi polnoletnosti obravnavala enako, kot ga je obravnavala do njegove
polnoletnosti. To pomeni, da bodo starši vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja zoper
polnoletnega dijaka.
Sedanja zakonska ureditev določa, da se dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku v primeru,
če s svojim ravnanjem ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih
oseb. Z novo spremembo, ki jo prinaša predlog novele, pa bo dana možnost, da učitelj lahko
dijaku prepove prisotnost pri določeni uri pouka tudi v primeru, ko dijak z neprimernim
obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. To pomeni, da učitelj dijaku lahko prepove
prisotnost pri pouku ne le v primeru, če gre za ogrožanje njegovega življenja ali zdravja oziroma
življenja ali zdravja drugih oseb, ampak tudi v primeru, če kljub opozorilu učitelja, da naj
preneha z motenjem pouka, s tem nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka.
Na predlog šol smo v predlagane spremembe Zakona o gimnazijah umestili določbo, da šola
lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče peti ukor. Šole so namreč opozorile, da so z
ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v sedaj veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili na
pomenu in učinku.
Še eno novost prinaša predlog zakonske novele: z dopolnitvijo zakona želimo omogočiti vpis
učencem osnovne šole v strokovni del izobraževalnega programa umetniške gimnazije
glasbene smeri in plesne smeri še pred zaključkom osnovne šole. Učenci se bodo lahko na
podlagi opravljenega preizkusa znanja in nadarjenosti vpisali v navedeni del izobraževalnega
programa in opravljali samo strokovne predmete izobraževalnega programa. To bo omogočilo
nadaljevanje izobraževanja glasbeno in plesno nadarjenih učencev, ki so še pred zaključkom
osnovnošolskega izobraževanja zaključili glasbeno šolo. Z vpisom v strokovni del programa
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umetniške gimnazije učenec pridobi pravico do bivanja v dijaškem domu in subvencioniranega
prevoza.
Na področju izrednega izobraževanja s predlaganimi spremembami Zakona o gimnazijah jasno
opredeljujemo, kdo se lahko izredno izobražuje in kakšni so pogoji za vpis. Predlagana novela
določa, da se lahko izredno izobražuje tisti, ki ima ob vpisu najmanj 18 let, nima pridobljene
izobrazbe oziroma opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se
redno izobražuje, oziroma ni hkrati vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem
izobraževanju.
Vir: MIZŠ
Vlada o stanju na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezanim predlogom
začasne rešitve za zagotavljanje obratovanja letališča
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o stanju na Letališču Edvarda Rusjana
Maribor in s tem povezanim predlogom začasne rešitve za zagotavljanje storitve obratovanja
Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe
DRI upravljanje investicij d.o.o. sprejela spremembe akta o ustanovitvi družbe.
Družba DRI upravljanje investicij, d.o.o. namerava skleniti z Ministrstvom za infrastrukturo kot
naročnikom pogodbo o obratovanju Letališča Edvarda Rusjana Maribor (LERM). Sprememba
akta o ustanovitvi je potrebna v povezavi z načrtovanimi aktivnostmi družbe pri zagotavljanju
obratovanja LERM.
Upoštevajoč potrebo po zagotavljanju mobilnosti prebivalstva in zagotavljanju varnosti, rednosti
in nemotenosti zračnega prometa, ki je v javnem interesu, ministrstvo nadaljuje z aktivnostmi na
osnovi katerih bo predvidoma obratovanje LERM po 15. 7. 2019 lahko prevzelo podjetje v 100%
lasti Republike Slovenije in sicer DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture,
d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DRI).
DRI je bila ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec subjektom javnega prava zagotovi
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge storitve po
t.i. "in-house" pogodbenem modelu.
Z zagotavljanjem nadaljnjega obratovanja LERM s strani DRI se poleg navedenega:
• ohranja dobre razvojne možnosti, ki se kažejo v zapolnjevanju tržnih niš, ki jih še ne
pokrivajo okoliška konkurenčna letališča,
• postavlja pogoje za normalen razvoj letališke dejavnosti in
• omogoča dostopnost celotne Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije,
tako z vidika turističnih destinacij kakor tudi za gospodarstvo.
Ministrstvo za infrastrukturo bo sočasno pristopilo tudi k iskanju trajne rešitve.
Zaradi pomena LERM in glede na opisane okoliščine in dejstva Ministrstvo za infrastrukturo kot
edino možnost za začasno rešitev vidi neposredno pogodbo o obratovanju LERM z DRI, ki bi
bila sklenjena kot izjema po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). DRI
bi deloval kot agent države torej v imenu in za račun države. Slednje pomeni, da bi država
pokrivala stroške storitev za ta namen. Cena bo določena stroškovno in na osnovi lastne cene
storitev.
Pravice porabe za izvedbo predlagane rešitve v grobi oceni v višini 350.000,00 EUR v 2019 in
700.000,00 EUR v 2020 bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo s prerazporeditvami v okviru
svojega finančnega načrta. Pred sklenitvijo pogodbe bo opravljena strokovna ocena stroškov.
Alternativa opisani rešitvi je začasno zaprtje LERM, do izvedbe trajne rešitve (izvedba prodaje
oziroma sklenitve javno zasebnega partnerstva) v roku cca. 1,5 let. To posledično pomeni
vračilo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v predvideni maksimalni višini
10,54 mio EUR in zagotavljanje sredstev za zavarovanje, varovanje ter delovanje in
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vzdrževanje letališke in druge infrastrukture, kakor tudi ogrevanje objektov v lasti Republike
Slovenije na LERM.
Vir: MzI

Predlog Zakona spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah
Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
avtorski in sorodnih pravicah.
Z zakonom se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Evropskega parlamenta o
določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z
avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi
motnjami branja. Vnašajo se določbe o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in
sorodnih pravic v informacijski družbi.
S tem zakonom bo vsem invalidom, slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi
motnjami branja, olajšan dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorsko ali sorodnimi
pravicami, in izboljšana kakovost njihovega življenja. Nove določbe bodo tem upravičenim
osebam olajšale dostop do knjig in drugih tiskanih del, v izvodih v dostopnih formatih, ki so
prilagojeni za uporabo slepe, slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja. To je
recimo v brajici, povečanem tisku ali zvočni knjigi. Izdelava izvodov v dostopnem formatu bo
omogočena za upravičeno osebo ali pooblaščeni subjekt s sedežem v kateri koli državi članici
Evropske unije.
V zakonu so poleg tega spremenjene določbe v zvezi s prekrški, ki jih določa Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah. Predlagane so manj zahtevne spremembe za odpravo pomanjkljivosti, kot
so določitev glob v eurih, saj so te določene še v tolarjih.
Vir: MGRT

Vlada sprejela predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost. Med drugim
predlog novele uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije in s
tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami.
S predlogom novele zakona se v slovenski pravni red prenaša določbe dveh evropskih direktiv,
ki jih je treba sprejeti do konca letošnjega leta, uveljaviti pa s 1. januarjem 2020. Gre za
Direktivo glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema DDV za
obdavčevanje trgovine med državami članicami ter Direktivo glede vključitve italijanske občine
Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera, italijanskih enklav na ozemlju Švice,
od 1. januarja 2020 v carinsko območje EU. Italijanski enklavi še naprej ostajata izključeni iz
uporabe sistema DDV.
Predlog novele uvaja poenostavitve in poenotenje prakse med državami članicami pri
obdavčevanju specifičnih transakcij in omejitev možnosti zlorab ter izogibanj plačilu DDV pri
dobavah med državami članicami, kjer se trenutno uporabljajo različne rešitve, ki otežujejo
čezmejno poslovanje davčnim zavezancem ter tudi omogočajo nepravilnosti. Uvajajo se nove
ureditve na področjih skladiščenja na odpoklic in zaporednih (verižnih) dobavah. V zvezi z
uporabo oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico pa se, poleg pogoja
prevoza blaga iz države članice dobave, identifikacijska številka za DDV pridobitelja blaga
določa kot vsebinski pogoj za uveljavitev oprostitve pri dobavi blaga v trgovanju znotraj EU.
Hkrati se s predlogom novele v Sloveniji uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na
elektronske publikacije in s tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami. Trenutno se nižja
stopnja uporablja za dobave knjig in periodičnih publikacij na vseh fizičnih nosilcih, ne pa tudi za
publikacije, ki se dobavljajo elektronsko. Možnost uporabe znižane stopnje DDV tudi za
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elektronske publikacije je državam članicam omogočila sprememba direktive 2006/112 glede
stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije, ki je bila
uveljavljena decembra 2018.
Med drugim se z novelo odpravlja tudi obveznost popravka odbitka DDV pri uradno dokazanih
tatvinah. V skladu s splošno usmeritvijo o postopni prenovi davčnih prekrškov je posodobljeno
celotno poglavje o kazenskih določbah, s čimer se zagotavlja enakopravnejšo obravnavo
storilcev prekrškov. V večini primerov se znižajo maksimalno zagrožene globe in njihova višina
prilagodi ekonomski moči storilcev prekrškov, hkrati pa se na novo razporedijo prekrški na
običajne in hujše.
Vir: MF
Predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju prinaša možnost, da so
starši obveščeni o izobraževanju svojih polnoletnih otrok
Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, ki med drugim izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih
dijakov pri opravičevanju njihove odsotnosti od pouka ter staršem polnoletnih dijakov omogoča,
da so seznanjeni s podatki o izobraževanju svojih otrok. Spreminjajo se tudi določbe o
vzgojnem delovanju in o razlogih za izključitev dijakov.
Predlagana novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki smo jo pripravili na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ureja različne sklope s področja srednješolskega
poklicnega izobraževanja, in sicer opravičevanje odsotnosti dijakov od pouka, vzgojno
delovanje in možnost izključitve dijakov, posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih
dijakov in izredno izobraževanje.
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo so lahko polnoletni dijaki sami opravičevali svojo
odsotnost od pouka, medtem ko so mladoletni dijaki potrebovali opravičilo od staršev. S
predlaganimi spremembami zakona pa izenačujemo obravnavo vseh dijakov glede njihove
odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo torej medsebojno obveščali o
morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.
Starši polnoletnih dijakov bodo, kot predvideva predlog novele Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, od šole lahko pridobili osebne podatke o njihovih polnoletnih otrocih
v zvezi z izobraževanjem zaradi izvrševanja njihove zakonske dolžnosti preživljanja otrok v
času izobraževanja. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati
polnoletnega otroka do 26. leta, če se izobražuje.
Podobno spremembo predvidevamo tudi na področju vzgojnega delovanja, in sicer bo šola
dijaka po doseženi polnoletnosti obravnavala enako, kot ga je obravnavala do njegove
polnoletnosti. To pomeni, da bodo starši vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja zoper
polnoletnega dijaka.
Sedanja zakonska ureditev določa, da se dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku v primeru,
če s svojim ravnanjem ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih
oseb. Z novo spremembo, ki jo prinaša predlog novele, pa bo dana možnost, da učitelj lahko
dijaku prepove prisotnost pri določeni uri pouka tudi v primeru, ko dijak z neprimernim
obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. To pomeni, da učitelj dijaku lahko prepove
prisotnost pri pouku ne le v primeru, če gre za ogrožanje njegovega življenja ali zdravja oziroma
življenja ali zdravja drugih oseb, ampak tudi v primeru, če kljub opozorilu učitelja, da naj
preneha z motenjem pouka, s tem nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka.
Na predlog šol smo v predlagane spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
umestili določbo, da šola lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče četrti ukor. Šole so
namreč opozorile, da so z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v sedaj veljavni ureditvi
vzgojni ukrepi izgubili na pomenu in učinku.
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Še eno novost prinaša predlog zakonske novele: na področju izrednega izobraževanja jasno
opredeljujemo, kdo se lahko izredno izobražuje in kakšni so pogoji za vpis. Predlagana novela
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju določa, da se lahko izredno izobražuje tisti, ki
ima ob vpisu najmanj 16 let, nima pridobljene izobrazbe oziroma opravljenih vseh obveznosti po
izobraževalnem programu, v katerem se redno izobražuje, oziroma ni hkrati vpisan v isti
izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.
Vir: MIZŠ

Vlada RS sprejela Akcijski program za alternativna goriva v prometu
Vlada Republike Slovenije je na podlagi direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva sprejela Strategijo na področju razvoja trga za
vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in hkrati
sprejela sklep, da se pripravi Akcijski program za alternativna goriva v prometu za izvajanje
Strategije. Za alternativna goriva se po tej Direktivi štejejo električna energija, zemeljski plin
(SZP – stisnjen zemeljski plin in UZP – utekočinjen zemeljski plin), utekočinjen naftni plin - UNP
in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik (H2). Cilj je, da se Slovenija do
leta 2030 uveljavi kot zelena država na področju razvoja, raziskav, inovacij in industrije tudi na
področju prometa.
Akcijski program poleg Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji upošteva
tudi ukrepe Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Pri pripravi akcijskega
programa so bili upoštevani ukrepi iz Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v
Republiki Sloveniji do leta. Ukrepi zahtevajo spodbujanje rabe ekoloških vozil, izgradnjo
omrežja za polnilne postaje in izpolnitev zahtev iz Direktive 2014/94/EU.
Akcijski program je zaradi izredno intenzivnih razvojnih sprememb na področju vozil na
alternativna goriva in razvoja tehnologij pripravljen za triletno obdobje, za izvajanje ukrepov
akcijskega programa pa je predvideno, da se za vsako leto pripravita pregled izvedenih ukrepov
in njihova posodobitev za naslednje dveletno obdobje, ki bo upoštevala spremembe na trgu in
spremenjene pogoje.
Slovenija že izpolnjuje zaveze direktive na področju kopenskega prometa na vseevropskem
omrežju TEN-T. Zagotovljeno ima ustrezno polnilno infrastrukturo za električna vozila (glede na
število registriranih vozil) in vozila na utekočinjen naftni plin. Z izvedbo ukrepov za spodbujanje
postavitve polnilnic za stisnjen zemeljski plin v regionalnih središčih bo do leta 2020 postavljena
celovita mreža polnilne infrastrukture za vsa že aktualna alternativna goriva. Sedanja polnilna
infrastruktura sicer že omogoča hitro povečevanje števila vozil na alternativna goriva. Slovenija
se je v Strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju odločila, da razvija tudi polnilno infrastrukturo za
biometan, biogoriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik.
Vir: MzI

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Spremembe in dopolnitve uredbe uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za
izplačilo sredstev in odpravljajo nekatere ovire oziroma omejitve, ki bodo omogočile lažje
izvajanje projektov sodelovanja. Določila glede dodeljevanja pomoči za gozdarske projekte so s
sprejetjem dopolnitev in sprememb usklajena s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020.
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Ker se novela Uredbe iz leta 2018 v delu, ki se nanaša na dodelitev podpor na podlagi Smernic
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ni pričela uporabljati, je bilo treba vse določbe, ki se
nanašajo na dodelitev podpor na podlagi Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje,
uskladiti s Sklepom Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč za sodelovanje v
gozdarskem sektorju PRP 2014–2020« z notranjim trgom SA.52268 (2018/N), št. C(2019) 2880
z dne 9. 4. 2019.
Dopolnjene so določbe o izdaji odločbe o pravici do sredstev, kjer se na odločbi o pravici do
sredstev za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, navede pravica do
povračila upravičenih stroškov po posameznih vrstah stroškov in hkrati določi skupna vrednost
posameznih zahtevkov za izplačilo sredstev za vse člane partnerstva. S tem se bo
upravičencem do podpore priznala pravica do povračila upravičenih stroškov za celotno trajanje
projekta, obenem pa se jim bo omogočilo povračilo uveljavljanja stroškov za obdobje, ko so ti
nastali. Zaradi lastnosti ukrepa natančno načrtovanje časovnega nastanka stroškov namreč ni
mogoče.
Pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev se uvaja možnost poziva k dopolnitvi, če so
zapadle davčne obveznosti posameznega upravičenca do podpore višje od 50 evrov. Ob
vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev se je dodalo določilo, da se v primeru, če posamezni
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje splošnih pogojev ob vložitvi
zahtevka za izplačilo sredstev, zahtevek za izplačilo sredstev zavrne le v delu, ki se nanaša na
tega upravičenca. Dosedanja ureditev namreč določa, da se v tem primeru zahtevek zavrne v
celoti, zato bo spremenjena določba ugodno vplivala na upravičence do podpore in na izvajanje
ukrepa.
Spremenjene določbe pri vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev veljajo tudi za upravičence, ki
so že prejeli odločbo o pravici do sredstev na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št.
68/17) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18).
Vir: MKGP

Vlada sprejela spremembo Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z
vojaškim orožjem in opremo
Vlada Republike Slovenije je na seji 6. junija 2019 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o
soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih
dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki bo objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije. S spremembo uredbe se v pravni red Republike Slovenije prenaša
Direktiva Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanaša na seznam obrambnih proizvodov.
Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter
prehodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov je bila sprejeta
2011 na podlagi Zakona o obrambi, in je bila enkrat letno novelirana. Z uredbo se podrobneje
določajo način, pogoji in postopek za izdajo soglasij za proizvodnjo ter dovoljenj za promet z
vojaškim orožjem in opremo, vključno z dovoljenji za posamezen posel prometa s temi sredstvi.
Prav tako pa uredba podrobneje določa tudi dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov med
državami članicami EU, s čimer se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2009/43/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose
obrambnih proizvodov znotraj unije. V sklopu določb o prenosu obrambnih proizvodov med
državami članicami EU, se uredba pri opredelitvi obrambnih proizvodov sklicuje na ažuriran
seznam obrambnih proizvodov, ki ga določa Evropska komisija in je priloga k prej omenjeni
Direktivi 2009/43/ES. Seznam Komisija občasno novelira, zadnjič je to storila z Direktivo
Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov. Zaradi zagotovitve prenosa
seznama obrambnih proizvodov v slovenski pravni red, je treba ustrezno spremeniti tudi
uredbo.
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Vir: MO

Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi SPIRIT
Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije.
Sklep o ustanovitvi SPIRIT se spremeni tako, da se doda nova alineja, v kateri je navedeno, da
SPIRIT izvaja tudi naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.
Z objavo Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno
odličnost, sta stopili v veljavo dve pomembni spremembi za postopek, ki ga imenujemo
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Prva sprememba je prenos pristojnosti za
področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost, na ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo, in sicer z namenom vsebinske in postopkovne uskladitve tega področja. Druga
pa je prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za Odbor Republike Slovenije za
poslovno odličnost z Urada Republike Slovenije za meroslovje, na javno agencijo, pristojno za
podjetništvo.
S tem je bil izpolnjen prvi korak k udejanjanju ciljev iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030,
ki ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da
bodo aktivnosti na tem področju lahko prispevale k večji konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
V sklepu je dodana tudi določba, ki se nanaša na uvedbo delovnega mesta in imenovanje
namestnika direktorja SPIRIT.
Vir: MGRT

Podeljeno predhodno soglasje Vlade RS za pridobitev statusa invalidskega podjetja
gospodarski družbi Most programi, proizvodnja in storitve, d. o. o.
Vlade Republike Slovenije je gospodarski družbi Most programi, proizvodnja in storitve, d. o. o.
podelila predhodno soglasje za pridobitev statusa invalidskega podjetja. Načrtovano invalidsko
podjetje bo ob v prvem letu poslovanja zaposlovalo predvidoma 8 delavcev, od tega vsaj
polovico s statusom invalida. V načrtovanem invalidskem podjetju bodo skladno s poslovnim
načrtom zagotovljeni ustrezni kadri, proizvodni oz. storitveni programi in prostori, ki so ustrezna
podlaga za normalno poslovanje in prepoznavnost invalidskega podjetja. Pripravljeni so tudi
ustrezni programi usposabljanja delavcev in prilagoditve delovnih mest, s čemer se bo lahko
zagotovilo uspešno zaposlovanje invalidov.
Status invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za
invalidsko varstvo, po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Vir: MDDSZ

Vlada RS podelila soglasje Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, za
sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva
Vlada Republike Slovenije je Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, kot drugemu
javnemu partnerju, podala soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt »Energetska sanacija stavb Doma
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice« in izvedbo navedenega projekta v obliki
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice,
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ob upoštevanju določil ZJZP v konkretnem razmerju prevzema vlogo drugega javnega
partnerja, zaradi česar mora za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva
pridobiti soglasje ustanovitelja.
Vir: MDDSZ
Odločitev o zahtevku za revizijo oddaje javnega naročila
Vlada RS je zavrnila zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v
postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju
urejanja voda na območju Republike Slovenije« za Sklop 1, Kranj: Koncesija za območje
zgornje Save, ki jo je podal vlagatelj Vodnogospodarsko podjetje d.d.
V postopku odločanja in preučitve o zahtevku za revizijo je bilo ugotovljeno, da vlagatelj v tem
javnem naročilu ni izpolnil vseh pogojev, njegovi očitki pa so bili prav tako neutemeljeni. Vlada
RS je zato sprejela odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo in povrnitvi stroškov, ki jih je
zahteval vlagatelj.
Vir: MOP

Podpora vlade za organizacijo in promocijo treh svetovnih prvenstev v Sloveniji
Slovenija bo v prihodnjih letih gostila tri velike mednarodne zimsko športne prireditve: svetovno
prvenstvo v smučarskih poletih v Planici (v letu 2020), svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki
(v letu 2021) in svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici (v letu 2023). Vlada RS in
Smučarska zveza Slovenije želita našo državo predstaviti kot okolju in razvoju prijazno,
turistično privlačno, inovativno, gospodarstvu in tujim investicijam naklonjeno ter predvsem
športno uspešno destinacijo, z obsežnimi izkušnjami in znanji na področju organizacije velikih
športnih dogodkov.
Zato je vlada sprejela »Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in
promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega
prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah
2023 v Planici«. Za podpis namere je pooblastila ministra za izobraževanje, znanost in šport dr.
Jerneja Pikala. Obenem je sklenila, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje
in Ministrstvo za zunanje zadeve za izvedbo namere najkasneje v šestih mesecih pristopijo k
sklenitvi posamičnih dogovorov s Smučarsko zvezo Slovenije. Z dogovori bodo morali v okviru
svojih zakonskih pristojnosti ter v okviru zmožnosti finančnih in kadrovskih resursov natančneje
opredeliti aktivnosti, časovnico in vire za zagotovitev vseh pogojev za uspešno izvedbo
omenjenih treh svetovnih prvenstev. S temi dogovori bodo morala ministrstva seznaniti vlado in
ministrstvo, pristojno za šport..
Vir: MIZŠ
Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami ter
Republiko Filipini
Republika Slovenija je podprla predlog Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije
zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in
sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Filipini na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovniku Skupnega odbora ter mandata
posebnih pododborov.
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Cilj Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum)
je vzpostaviti okrepljeno partnerstvo med EU in njenimi državami članicami ter Filipini, poglobiti
in spodbujati dvostransko sodelovanje pri vprašanjih skupnega interesa, ki odraža skupne
vrednote in načela, vključno z okrepitvijo dialoga na visoki ravni. Sporazum bo vzpostavil
skladen pravno zavezujoč okvir za odnose med EU in Filipini.
Predlog se nanaša na sklep o določitvi stališča glede predvidenega sprejetja poslovnika
Skupnega odbora in mandata posebnih pododborov, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem
odboru, ustanovljenem s Sporazumom. Glavne naloge Skupnega odbora so zagotavljanje
pravilnega delovanja in izvajanja Sporazuma, določanje prednostnih nalog glede na cilje
Sporazuma in oblikovanje priporočil za spodbujanje ciljev Sporazuma. Druge naloge Skupnega
odbora vključujejo še nadzor pravilnega delovanja vseh sektorskih sporazumov ali protokolov, ki
so bili ali bodo sklenjeni med pogodbenicama, pripravljanje priporočila in sprejemanje sklepov,
da se dosežejo cilji Sporazuma. Skupni odbor se srečuje na ravni visokih uradnikov, sprejme
svoj poslovnik in lahko ustanavlja posebne pododbore za obravnavo določenih vprašanj.
Vir: MZZ

Sporazum o socialni varnosti med RS in R Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje
Sporazuma o socialni varnosti med RS in R Korejo
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za
izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo.
Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo je bil podpisan v
Seulu 20. februarja 2018, Upravni dogovor pa 18. aprila 2019. Gospodarsko sodelovanje med
državama se v zadnjih letih intenzivira, omeniti je potrebno tudi stalno rast obiska turistov,
izmenjave študentov, raziskovalcev in drugih oblik migracij med državama.
K sklenitvi sporazuma o socialni varnosti z Republiko Korejo je pomembno s svojim
angažmajem prispevalo Ministrstvo za zunanje zadeve kot tudi veleposlaništvo Republike
Slovenije v Tokiu. Razlog za sklenitev takega sporazuma v primeru kratkoročnega bivanja
predstavnikov podjetij je v izogibanju dvojnega plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje,
v primeru dolgoročnega bivanja pa v tem, da se zavarovancu zagotovi upoštevanje
zavarovalne dobe plačevanja prispevkov. Za rešitev tega problema in vzpostavitev
spodbudnega podjetniškega okolja je potrebna sklenitev sporazuma o socialni varnosti. Ob tem
je treba izpostaviti velik interes korejskega gospodarstva za neposredne tuje investicije v regiji.
Vir: MZZ

Uredbo o ratifikaciji Memoranduma glede organizacije Konference na visoki ravni za
enakosti v zdravju
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med MZ RS
in Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o organizaciji Konference
na visoki ravni za enakosti v zdravju – pospeševanje napredka za zdrava in uspešnejša
življenja vseh v evropski regiji SZO.
Ministrstvo za zdravje že vrsto let sodeluje z Regionalnim uradom SZO za Evropo v krepitvi
kapacitet in znanj ter usklajevanja politik na področju zdravja, vlaganja v zdravje in razvoj ter
odpravljanja neenakosti v zdravju. Slovenija je s svojimi strokovnjaki ena od vodilnih držav na
področju medsektorskega vlaganja v zdravje ter oblikovanja strateških ukrepov na lokalni,
državni in mednarodni ravni. Zato je Regionalni urad SZO za Evropo našo državo prepoznal kot
najprimernejšo za izvedbo konference in v ta namen sta pogodbenika sklenila memorandum,
kjer so določene naloge in obveznosti obeh strani (pogodbenikov) kot soorganizatorjev
konference pod tem nazivom v Ljubljani v dneh od 11. do 13. junija. Ponudba za organiziranje
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konference je veliko priznanje naši dosedanji usmeritvi in delovanju ter bo dodatno prispevala k
ugledu in prepoznavnosti Slovenije kot dejavne članice mednarodne skupnosti.
Vir: MZZ
Vlada RS sprejela odgovor na mnenje Komisije Državnega sveta glede specializantov s
področja družinske medicine
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Odgovor na mnenje Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje
državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in
izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi.
V zvezi s predlogom za predložitev v obravnavo avtentično razlago 20.a člena Zakona o
zdravniški službi Vlada RS pojasnjuje, da sta določbi 20. in 20.a člena zakona jasni, zato
avtentična razlaga zakona ni potrebna.
- Zakon v 20. členu namreč določa, da smejo zdravniki specializanti opravljati zdravniško
službo, za katero specializirajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja. Lahko pa
specializant med specializacijo samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je
pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar s podpisom potrdi mentor na listu
specializanta. Specializant je odgovoren za opravljanje teh del in storitev.
- Nadalje je v 20. a členu ZZdrS določeno, da je izbrani osebni zdravnik lahko na podlagi
ocene mentorja tudi specializant s področja družinske medicine, ki opravlja četrto leto
specializacije iz družinske medicine, če specializant s tem pisno soglaša. Mentor mora
v oceni potrditi, da je glede na delovne pogoje in obremenjenost sposoben zagotoviti
mentorstvo tudi v primeru opredeljenih pacientov za specializanta ter na listu
specializanta pisno potrditi, da je specializant pridobil ustrezno znanje, izkušnje in
veščine za samostojno opravljanje del izbranega osebnega zdravnika. ZZdrS nadalje
določa, da je specializant odgovoren za opravljanje del izbranega osebnega zdravnika.
- S pritrditvijo mentorja specializant pridobi polno odgovornost za opravljanje teh del,
mentor pa se te odgovornosti razbremeni in ne prevzema odgovornosti za odločitve
specializanta.
- Glede na 20.a člen ZZdrS specializant lahko zaprosi mentorja za konzultacijo, toda če
specializant opravilo izvede samostojno, po mnenju Vlade s tem prevzame tudi osebno
odgovornost za njegovo izvedbo.
V zvezi s pobudo po prilagoditvi programa specializacije iz družinske medicine pojasnjujemo, da
je za izboljšanje učinkovitosti izvajanja 20.a člena ZZdrS potrebna sprememba programa
specializacije iz družinske medicine, in sicer tako, da se v zadnjem letu programa specializacije
iz družinske medicine zagotovi daljše kroženje specializantov v ambulantah družinske medicine
in posledično zmanjšanje prisotnosti na kliničnih oddelkih. Spremembo programa specializacije
iz družinske medicine, mora pripraviti stroka.
V zadnjem času se srečujemo z upadom interesa mladih zdravnikov po opravljanju
specializacije iz družinske medicine, zato je in bo treba urediti način financiranja ambulant
družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan.
Vir: MZ
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ureditvijo standardov cen in
normativov materialov v slovenskem javnem zdravstvu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca
Trčka v zvezi z ureditvijo standardov cen in normativov materialov v slovenskem javnem
zdravstvu. Poslanec izpostavlja, da je za ureditev stanja in nabav v slovenskem javnem
zdravstvu treba urediti standarde cen in normativov materialov in da ZZZS te naloge do sedaj ni
opravi.
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ZZZS plačuje zdravstvene storitve na podlagi modelov plačevanja zdravstvenih storitev, v
okviru katerih opredeli seznam in cene zdravstvenih storitev. ZZZS kot plačnik storitev iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja ni samostojen pri sprejetju obračunskih modelov, saj so
standardi in normativi, ki jih je ZZZS upošteval v okviru nadgrajenih ali novih modelov
plačevanja, sprejeti šele s potrditvijo partnerjev Splošnega dogovora. Tudi obračunski modeli v
drugih državah EU ne temeljijo na standardizaciji časovnih ali delovnih normativov in
normativov povezanih z materiali.
Izvajalci zdravstvenih storitev samostojno v okviru svojih pristojnosti urejajo področje nabav z
vidika standarda cen in tudi normativov materialov. V nadaljevanju je predvidena optimizacija
nabav zdravil in medicinskih pripomočkov za potrebe bolnišnic, ki bo temeljila na povezovanju
bolnišnic pri nabavah in v tem okviru na dogovoru oziroma dogovorih med bolnišnicami o tem,
za katere predmete se izvede skupno javno naročanje in katera bolnišnica oziroma bolnišnice
bodo skupno javno naročanje za konkreten izbrani predmet (zdravilo ali medicinski pripomoček)
prevzele v izvedbo.
Vir: MZ
Odgovor vlade RS na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z bruto domačim
proizvodom
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije Janija Ivanuše v zvezi z bruto domačim proizvodom.
Iz vsebine pisnega poslanskega vprašanja je razvidno, da se v javnosti navajajo različne
vrednosti deleža, ki ga ustvari javni sektor.
Glavni razlog za različne vrednosti deleža BDP, ki ga ustvari javni sektor, so različne
opredelitve javnega sektorja. Na osnovi statističnih klasifikacij lahko javni sektor opredelimo na
tri načine:
A. Javni sektor je sektor država
Sektor država zajema vse institucionalne enote, ki so netržni proizvajalci, katerih proizvodnja je
namenjena individualni in kolektivni potrošnji in se financirajo z obveznimi plačili enot, ki
pripadajo drugim sektorjem, in vse institucionalne enote, ki se ukvarjajo s prerazdeljevanjem
nacionalnega dohodka in premoženja.
V sektor država sodijo enote vključene v blagajne javnega financiranja – državni proračun,
proračuni občin, ZPIZ in ZZZS; v ta sektor prav tako sodijo javni skladi, javne agencije in javni
zavodi (ki s tržnimi prodajami pokrivajo manj kot 50 % proizvodnih stroškov) in druge netržne
enote pod javnim nadzorom (npr. SDH, DUTB, KAD, DSU).
V obdobju od 1998-2017 je zasebni sektor ustvaril 73 % BDP, javni sektor 14 % BDP, skupaj
torej 87 % BDP.
B. Javni sektor sestavljajo enote pod javnim nadzorom
Javni sektor zajema institucionalne enote, ki spadajo v sektor Država in podsektorje Javne
nefinančne družbe, Centralna banka, Javne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne
banke, Javni skladi denarnega trga MMF, Javni investicijski skladi razen MMF, Drugi javni
finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, Javni izvajalci pomožnih
finančnih dejavnosti , Javne lastne finančne institucije in posojilodajalci , Javne zavarovalne
družbe in Javni pokojninski skladi.
Javne družbe so družbe, nad katerimi imajo enote sektorja država nadzor. Družba je pod javnim
nadzorom takrat, ko jo nadzira enota države, druga družba pod javnim nadzorom ali jo nadzirajo
enote države in družbe pod javnim nadzorom. Nadzor na družbo je definiran kot sposobnost
določanja splošne poslovne politike družbe t.j. finančne in poslovne politike v zvezi s strateškimi
cilji družbe. Izvajanje zakonov in predpisov, ki veljajo za vse enote ali za posamezne dejavnosti,
ne pomeni nadzora nad enotami. Poleg enot sektorja država opisanih pod A, javni sektor
sestavljajo predvsem javni zavodi in gospodarske družbe pod javnim nadzorom, ki s tržnimi
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prodajami pokrivajo več kot 50 % proizvodnih stroškov (npr. lekarne, DARS, Slovenske
železnice, Zavarovalnica Triglav).
V obdobju od 2010-2017 je zasebni sektor v povprečju ustvaril 62 % BDP, javni sektor 24 %
BDP, skupaj pa 87 % BDP.
C. Javni sektor sestavljajo enote z dejavnostmi O, P, Q in R po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD)
Javni sektor sestavljajo proizvodne enote s področij dejavnosti po SKD 2008: O Dejavnost
uprave in obrambe, obvezna socialna varnost, P Izobraževanje, Q Zdravstvo in socialno varstvo
in R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
V obdobju od 1998-2017 je zasebni sektor v povprečju ustvaril 71 % BDP, javni sektor 16 %
BDP, skupaj torej 87 % BDP.

Pri vseh treh opredelitvah 13 % predstavljajo neto davki na proizvode. Opozarjamo, da je v
medijih delež javnega sektorja pogosto prikazan v razmerju do dodane vrednosti (in ne v
razmerju do BDP). Ti deleži so zato ustrezno višji.
Vir: SURS
Vlada RS sprejela Sklep o Izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici za
ginekologijo in porodništvo Kranj
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela sklep o Izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v
Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, in sicer:
1. Vlada Republike Slovenije zaradi preprečitve škodljivih materialnih posledic na izvajanje
programa javne zdravstvene dejavnosti v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj za
poplačilo obveznosti bolnišnice (neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in do
uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 5. 2019) iz naslova ustanoviteljskih
obveznosti zagotovi pravice porabe v višini 930.985,18 eura.
2. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za zdravje, da do 31. 12. 2019 pripravi
predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja Bolnišnice za ginekologijo in
porodništvo Kranj.
Bolnišnica za ginekologiji in porodništvo Kranj (BGP Kranj) je v letu 2017 na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) prejela iz državnega proračuna sredstva v višini
1.534.819 eurov za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki in 1. 12. 2017 vstopila v
sanacijo. Izvajanje sanacijskih ukrepov v BGP Kranj ne prinaša pričakovanih finančnih učinkov,
saj je BGP Kranj tudi v letu 2018 poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki, višajo pa se
tudi zapadle obveznosti.
BGP Kranj je v letu 2018 realizirala prihodke v višini 5.689.696 eurov in presežek odhodkov nad
prihodki v višini 1.008.603 eurov, kar predstavlja 17,73 % prihodkov bolnišnice. Na dan 31. 12.
2018 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.056.029 eurov, kar
presega vrednost premoženja, ki znaša 1.196.012 eurov. Na dan 30. 5. 2019 izkazujejo
neporavnane zapadle obveznosti v višini 930.985,18 eura, zaloge v BGP Kranj so minimalne,
dobavitelji grozijo z zaustavitvijo dobav in z izvršbami.
Vir: MZ
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Vlada o uvrstitvi novega projekta z nazivom »Postavitev ograje na meji s Hrvaško« v
veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022
V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 se uvrsti nov projekt z nazivom »Postavitev
ograje na meji s Hrvaško«.
Zaradi zaznanega povečanja ilegalnih prestopov meje v letu 2019 je izkazana potreba po
postavitvi dodatne začasne tehnične ovire na kritičnih območjih. Obstoječe začasne tehnične
ovire v trenutnem obsegu ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad prehodi meje.
Namen je omogočiti boljši nadzor nad migrantskimi tokovi na vstopu v Republiko Slovenijo iz
območja Republike Hrvaške oziroma onemogočiti prehod meje na kritičnih nekontroliranih
območjih meje med Republiko Slovenijo in republiko Hrvaško s postavitvijo panelne kovinske
ograje v skupni dolžini 40 km.
V celoti projekt obsega postavitev panelne ograje višine 2,5 m z nadgradnjo z bodečo žico na
različnih lokacijah vzdolž meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Vir: MJU
Vlada se je seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, vloženo zoper
ministra za obrambo Karla Erjavca
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji, 6. junija, seznanila z odgovorom na
interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za obrambo Karla Erjavca,
in podprla odgovor ministra.
Vir: MO
Vlada se je seznanila s poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj
Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca
marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko
zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde
evrov.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca marca 2019
izdanih 406 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni
vrednosti 2,36 milijarde evrov, kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od
tega je bilo 938 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 735 milijonov zahodni
kohezijski regiji, 688 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski
sklad se namreč ne deli na V/Z). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do
konca marca na terenu izvajalo že za 1,93 milijarde evrov oziroma 63 odstotkov programov in
projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem
izplačanih 740 milijonov evrov, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca
marca 2019 Evropski komisiji posredovala za 600 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 20
odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca aprila se je ta odstotek povečal. V Bruselj je bilo do
konca meseca aprila posredovanih za 722 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 24
odstotkov razpoložljivih sredstev
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi
organa v prvih treh mesecih leta 2019 izdala 14 odločitev o podpori za programe, projekte in
javne razpise, v skupni vrednosti 33 milijonov evrov (EU del). Med njimi so projekt Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Meže in projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore,
projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - Vrh Julijcev in
javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z
izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022.
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Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi,
izplačili in predvsem slabi dinamiki na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v
slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja.
Vir: SVRK

Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja:
Spremembe v članstvu Sveta Vlade RS za mladino
Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike
Slovenije za mladino. Sklep je bil potreben zaradi imenovanja novih članov ter namestnikov in
namestnic Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor,
Kabineta predsednika vlade ter predstavnika Študentske organizacije Slovenije.
Tako je vlada razrešila bivša ministra Sama Fakina in Jureta Lebna ter njuna namestnika mag.
Pio Vračko in Simona Zajca ter Jako Trilarja kot predstavnika Študentske organizacije
Slovenije. V svet RS za mladino pa je za obdobje do 12. oktobra 2021 imenovala: ministra za
kulturo mag. Zorana Pozniča, in kot namestnico državno sekretarko mag. Petro Culleto,
ministra za zdravje Aleša Šabedra in kot namestnika državnega sekretarja dr. Tomaža
Pliberška, ministra za okolje in prostor Simona Zajca in kot namestnika državnega sekretarja
Marka Mavra, ter Anjo Grašič, namestnico predstavnice Kabineta predsednika Vlade Republike
Slovenije. S strani mladinskih organizacij in združenj pa je v Svet Vlade RS za mladino
imenovala Klemna Perana, predstavnika Študentske organizacije Slovenije.
Svet Vlade Republike Slovenije za mladino bo deloval v naslednji sestavi:
Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:
• Anja Mager, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,
• Marko Kozlevčar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
• Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
• Jaka Matičič, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
• Matic Matjašič, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
• Klemen Peran, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
• Lucija Karnelutti, predstavnica Dijaške organizacije Slovenije,
• Miha Peternel, predstavnik mladinskih centrov,
• Žiga Štajnbaher, predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju
mladine,
• Nejc Krevs, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih
Predstavniki Vlade Republike Slovenije:
• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, kot predsednik, in kot
namestnica državna sekretarka Martina Vuk,
• dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in kot
namestnik državni sekretar dr. Jože Podgoršek,
• mag. Zoran Poznič, minister za kulturo, in kot namestnica državna sekretarka mag.
Petra Culetto,
• mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, in kot namestnik državni sekretar Tilen Božič,
• Rudi Medved, minister za javno upravo, in kot namestnica državna sekretarka
Mojca Ramšak Pešec,
• Aleš Šabeder, minister za zdravje, in kot namestnik državni sekretar dr. Tomaž
Pliberšek,
• Simon Zajc, minister za okolje in prostor, in kot namestnik državni sekretar Marko
Maver,
• Tin Kampl, v.d. direktorja Urada Republike Slovenije za mladino,
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•
•

dr. Iztok Purič, minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, in kot
namestnica državna sekretarka dr. Nevenka Ribič,
Nika Benedik, predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, in kot
namestnica Anja Grašič

Vir: MIZŠ

Spremenjena sestava Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je spremenila sestavo
Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti.
Za predsednico komisije je Vlada Republike Slovenije imenovala mag. Petro Culleto, državno
sekretarko na Ministrstvu za kulturo, članice in člani komisije v novem mandatu pa bodo:
- Roman Maurice Gruden, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Nina Brulc, Ministrstvo za kulturo,
- Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo,
- Tatjana Eberlinc Jurkas, Ministrstvo za pravosodje,
- Urša Židan, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Tomaž Pečjak, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Stane Baluh, Urad Vlade RS za narodnosti,
- Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik,
- Linda Rotter, Občina Ankaran,
- Judita Vida Törnar, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in
- Alberto Scheriani, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.
Administrativno-tehnične naloge bo za komisijo opravljal organ, pristojen za narodnosti.
Vir: UN
Imenovanje nadomestnih članic Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije
Vlada je sprejela sklep, da se v svetu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije z dnem 6. 6. 2019 razrešita člana Igor Kadunc in Janez Pirc ter se z dnem 7. 6. 2019
do prenehanja mandata sveta imenujeta Špela Levičnik Oblak in Dunja Klemenc.
Dunja Klemenc je diplomirana organizatorka scensko-umetniških dejavnosti (Fakulteta
dramskih umetnosti v Beogradu). Dunja Klemenc ima izkušnje s področja filmske in televizijske
produkcije, nazadnje je delala na Radioteleviziji Slovenija, kot koproducentka je s svojo družbo
sodelovala pri filmih, kot so Cirkus Columbia, Nikogaršnja zemlja, Hči Camorre, Neke druge
zgodbe, Naj ostane med nami, zlasti pa filma Nikogaršnja zemlja, prejemnika tujejezičnega
oskarja. Špela Oblak Levičnik je profesorica slovenskega in angleškega jezika (Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani). Špela Oblak Levičnik ima izkušnje s področja strateškega
svetovanja, vodenja, tržnega komuniciranja in je kot scenaristka sodelovala pri filmih
Prebujanja, Gajin svet, nanizanki Življenje Tomaža Kajzerja.
Vir: MK
Vlada zamenjala člana nadzornega sveta Športne loterije
Vlada je na današnji seji sklenila, da odpokliče Bora Štrumblja kot člana nadzornega sveta
Športne loterije in namesto njega imenuje Mitjo Blaganjeta, in sicer za obdobje štirih let od
dneva imenovanja.
Boro Štrumbelj je bil s sklepom vlade z dne 20. april 2016 imenovan za člana nadzornega sveta
Športne loterije, aprila letos pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlagalo, da
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se ga s te funkcije razreši, ker ni več zaposlen na tem ministrstvu, in namesto njega imenuje
generalnega sekretarja tega ministrstva Mitjo Blaganjeta.
Vir: MF
Vlada razrešila dosedanjega in imenovala novega namestnika predstavnika države v
Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost
Vlada RS je razrešila Primoža Bajca, vodjo Oddelka za nadzor prometa in reševanje pri Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo, z mesta namestnika predstavnika Republike Slovenije v
Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost.
Vlada Republike Slovenijo na to mesto imenuje kapitana Vladimirja Vladovića, pristaniškega
nadzornika višjega svetovalca, vodjo sektorja Kapitanija po pooblastilu št. 020-4/2018/1 z dne
4.10.2018 pri Upravi RS za pomorstvo. Imenovanje velja do izteka mandata razrešenega
člana, to je do 29.11.2021.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo bo o razrešitvi in imenovanju obvestila Evropsko
agencijo za pomorsko varnost.
Vir: MzI
Seznanitev vlade s Poročilom o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb
javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2018
Vlada Republike Slovenije se je na današnji 34. redni seji seznanila s Poročilom o
uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o
javnih uslužbencih za leto 2018.
Na podlagi Zakona o Vladi RS (ZVRS), Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) ter Zakona o
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) je Vlada Republike Slovenije na
177. redni seji (19. 4. 2018) sprejela sklep o določitvi Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb
javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2018 in 2019.
Glede na določbo Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih
načrtov, pristojna ministrstva za osebe javnega prava, ki sodijo v njihovo pristojnost, enkrat
letno zberejo poročila o realizaciji kadrovskih načrtov ter skupno poročilo posredujejo
ministrstvu, pristojnemu za upravo. Omenjeno ministrstvo izdela skupno poročilo za vse osebe
javnega prava iz 22. člena ZJU ter ga posreduje vladi.
Realizacija ZKN za leto 2018 ter doseganje dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12.
2018 za osebe javnega prava po 22. členu ZJU:
Od določitve ZKN oseb javnega prava po 22. členu ZJU za leti 2018 in 2019, od dne 19. 4.
2018 dalje, je v letu 2018 v skladu s sprejetim sklepom vlade prišlo do ene same spremembe v
dovoljenem število zaposlitev in sicer je na podlagi sklepa vlade (30. 5. 2018) prišlo do
zmanjšanja ZKN pri Ministrstvu izobraževanje, znanost in šport za 2 zaposlitvi, od tega za eno
zaposlitev v Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (CMEPIUS) in za eno zaposlitev v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).
Kot kažejo podatki, je ZKN za leto 2018 (z naknadno sprejeto spremembo) dovoljeval 4.144
zaposlitev, v osebah javnega prava iz pristojnosti posameznih ministrstev pa je bilo na dan 31.
12. 2018 zaposlenih 4.092, kar je za 52 manj od dovoljenega števila zaposlitev po ZKN.
Pregled realizacije ZKN za leto 2018 kaže, da je bilo v osebah javnega prava v pristojnosti
posameznih ministrstev skupno 52 nerealiziranih zaposlitev, od tega največ v osebah javnega
prava v pristojnosti Ministrstva za zdravje (17) in v pristojnosti Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (15), sledijo osebe javnega prava v pristojnosti Ministrstva
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za infrastrukturo (9), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (5), Ministrstva za finance
(4) in Ministrstva za okolje in prostor (2).
Kot kažejo podatki, do preseganja dovoljenega število zaposlitev ni prišlo pri nobenem
ministrstvu oziroma pri nobeni osebi javnega prava iz pristojnosti posameznega ministrstva.
Število zaposlenih se je v osebah javnega prava v pristojnosti posameznih ministrstev na dan
31. 12. 2018 (4.092), glede na število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (4.081), povečalo za 11.
Primerjava med številom dovoljenih zaposlitev z vključenimi spremembami za leto 2018 (4.144)
in za leto 2017 (4.151) pa kaže, da je bilo v skladu z ZKN za leto 2018 za osebe javnega prava
dovoljenih 7 manj zaposlitev kot za leto 2017. Število nerealiziranih zaposlitev je za leto 2017
znašalo 70, za leto 2018 pa se je zmanjšalo na 52.
Vir: MJU
Podelitev Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost 1. razreda slovenski
državljanki dr. Verici Trstenjak
Vlada Republike Slovenije je podala pozitivno mnenje k podelitvi Avstrijskega častnega križa za
znanost in umetnost 1. razreda slovenski državljanki dr. Verici Trstenjak.
Republika Avstrija želi dr. Verico Trstenjak odlikovati zaradi njenih zaslug za krepitev odnosov
med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo. Dr. Verica Trstenjak, rojena 9. 12. 1962, je
mednarodno priznana strokovnjakinja za evropsko pravo. Od 2006 do 2012 je bila generalna
pravobranilka na Sodišču Evropske unije. Do leta 2018 je bila profesorica za evropsko pravo na
Pravni fakulteti Univerze na Dunaju; trenutno je profesorica za evropsko pravo na Pravni
fakulteti Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Poleg tega poučuje na poletnih visokošolskih
tečajih na univerzah v Salzburgu, na Dunaju in v Innsbrucku. Kot gostujoča profesorica že vrsto
let predava na različnih avstrijskih inštitucijah, med drugim tudi na Diplomatski akademiji na
Dunaju. Od leta 2013 je dr. Trstenjak članica uprave Instituta za Podonavje in Srednjo Evropo
ter od leta 2017 upravnega in izvršilnega odbora Agencije EU za temeljne pravice. Med drugim
dr. Trstenjak poučuje tudi na pravnih fakultetah Univerze v Ljubljani in Mariboru, se tvorno
udeležuje pravnih diskusij in podpira izmenjavo in raziskovalno dejavnost med avstrijskimi in
slovenskimi strokovnjaki za evropsko pravo.
Avstrijski častni križ za znanost in umetnost 1. razreda spada med odlikovanja za znanost in
umetnost, ki jih podeljuje avstrijski zvezni predsednik posameznikom za njihov izjemen
prispevek k napredku v znanosti ali umetnosti.
Vir: MZZ

Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj
Vlada odpoklicala in imenovala članico nadzornega sveta Slovenskih železnic
Vlada RS je z 6. junijem odpoklicala mag Darjo Kocjan kot članico nadzornega sveta družbe
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške
infrastrukture, d.o.o. Na mesto je imenovala dr. Anito Goršek. Imenovanje traja od 7. Junija
2019 do 6. junija 2023.Dr. Anita Goršek je na Ministrstvu za infrastrukturo zadolžena tudi za
področje železniške infrastrukture in železniškega prometa in je odlična poznavalka področja
organiziranja in financiranja razvoja in delovanja železniške in cestne infrastrukture.
Vir: MzI
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Vlada imenovala nove predstavnike v svetu zavoda Nacionalnega inštituta za javno
zdravje
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ).
V svet javnega zdravstvenega zavoda NIJZ se namesto dosedanjih članov sveta zavoda:
− mag. Vesna Kerstin Petrič,
− mag. Rado Pirjevec,
− mag. Peter Bohinec.
do izteka mandata sveta zavoda, do 5. 3. 2022, imenujejo:
− Blanka Česnik Wolf,
− Miha Skvarč,
− Tomaž Rusimovič.
Predstavniki izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet JZZ iz 2.2
točke Protokola, kar izhaja iz ocen komisije za ovrednotenje prijavljenih kandidatov.
Vir: MZ
Mag. Harij Furlan imenovan za vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem
tožilstvu Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala mag. Harija Furlana, za vrhovnega
državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Na podlagi 34. člena Zakona o državnem tožilstvu državne tožilce imenuje Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra. Po oceni Državnotožilskega sveta je mag. Harij Furlan glede na
stopnjo izpolnjevanja meril (izmed prijavljenih na razpis) najprimernejši kandidat za imenovanje
na funkcijo vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Ministrica za pravosodje je sledila mnenju Državnotožilskega sveta in je Vladi Republike
Slovenije podala predlog za imenovanje mag. Harija Furlana za vrhovnega državnega tožilca na
Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Z dosedanjim uspešnim delom na področju kaznivih dejanj, gospodarske, korupcijske in
organizirane kriminalitete ter terorizma, s ciljno usmerjenim izobraževanjem, s številnimi
predavanji in s strokovnim udejstvovanjem je pridobil izjemen obseg strokovnega znanja in
praktičnih izkušenj, potrebnih za uspešno in kvalitetno opravljanje funkcije vrhovnega
državnega tožilca. Članom Državnotožilskega sveta se je predstavil kot izjemno kompetenten,
samozavesten, strokovno artikuliran, visoko motiviran in zanesljiv kandidat, ki je s svojim
dosedanjim udejstvovanjem že izjemno prispeval k dvigu ugleda institucije državnega tožilstva
in k uspešnosti njenega dela, ki je v njegovi osebi prepoznano in izstopajoče visoko vrednoteno
tako znotraj institucije kot v širši javnosti, tudi izven državnih meja. Državnotožilski svet je
prepričal tudi s svojo predstavitvijo, ne le z rezultati dosedanjega dela. S svojo angažiranostjo in
predanostjo delu bo po oceni Državnotožilskega sveta, upoštevaje izjemno strokovno znanje in
delovne izkušnje, lahko uspešno opravljal funkcijo vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem
državnem tožilstvu Republike Slovenije
Vir: MP
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