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Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi C-316/19 Evropska 
komisija proti Republiki Sloveniji 
 
Evropska komisija (Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila tožbo zoper 
Republiko Slovenijo, v kateri ji v zvezi s hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. 
julija 2016 očita dve kršitvi in sicer kršitev nedotakljivost arhivov Evropske unije ter 
nekonstruktivno razpravljanje slovenskih organov z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: 
ECB) pred in po hišni preiskavi, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja.  
 
S tem se Republiki Sloveniji očita kršitev prava Unije na podlagi 343 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, člena 39 Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke, členov 2, 18 in 22 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah 
Evropske unije ter člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji. 
 
Odgovor na tožbo bo na Sodišče EU vlagalo Državno odvetništvo RS. Rok za odgovor se izteče 
3. julija 2019. Za pomoč pri pripravi odgovora je vlada 9. maja 2019 ustanovila Delovno skupino 
pod vodstvom Ministrstva za pravosodje, v okviru katere se je oblikovala opredelitev Republike 
Slovenije v navedenem sodnem postopku. 
 
Osrednje vprašanje, ki je predmet nesoglasja med Komisijo in Slovenijo je v tem, kako tolmačiti 
pojem »arhiv Unije«, ki je na podlagi 2. člena Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske 
unije nedotakljiv. Komisija se zavzema za široko razlago pojma, po kateri dokumenti, povezani 
z izvajanjem nalog ESCB in Eurosistema v prostorih Banke Slovenije uživajo zaščito po pravu 
EU kot arhiv ECB. Slovenija se s tako široko razlago pojma »arhiv Unije« ne strinja. Stališče 
Komisije bi v praksi pomenilo, da bi bilo za preiskavo potrebno vnaprejšnje soglasje ECB, to pa 
je za Slovenijo nesprejemljivo, saj je po našem prepričanju avtonomija organov pregona 
bistvena prvina pravne države, poleg tega pa je pri tovrstnih preiskavah element presenečenja 
ključen. Slovenija bo v odgovoru na tožbo zavrgla tudi očitke Komisije, da so slovenski organi 
kršili načelo lojalnega sodelovanja. 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Za še večjo uravnoteženost spola v lokalnih skupnostih 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 
rednem postopku. 
 
Predlog sprememb zakona je pripravljen z namenom izboljšanja oziroma doseganja enakih 
možnosti žensk in moških oziroma povečanja deleža podzastopanega spola pri sestavi delovnih 
teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali 
predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne 
narodne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.  
 
S tem zasledujemo cilj krepitve uravnotežene zastopanosti spolov na položajih odločanja, ki je 
cilj mednarodne, EU in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti spolov na vseh 
področjih družbenega življenja. 
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Določbe predloga zakona, ki zavezujejo Vlado RS so že v veljavnem Zakonu o enakih 
možnostih žensk in moških. Nova je določba, ki k spoštovanju načela uravnotežene 
zastopanosti spolov zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne 
skupnosti pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov v organe upravljanja in 
nadzora oseb javnega prava ter določa izjeme od tega načela. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 
 
Vlada z uredbo določila nove lestvice katastrskega dohodka 
 
Vlada je na današnji redni seji izdala Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne 
ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z 
gozdovi za obdobje 2020–2022. 
 
Z uredbo se v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka vsaka tri leta določijo 
zneski katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča ter pavšalna ocena dohodka na 
čebelji panj. Ti podatki se upoštevajo kot pavšalna ocena dohodka fizičnih oseb, ki imajo v 
uporabi kmetijska in gozdna zemljišča, vendar za svojo dejavnost ne vodijo knjigovodskih 
evidenc. Podatek se uporabi kot ocena dohodka za potrebe odmere dohodnine, določitve 
obveznosti iz zdravstvenega in pokojninskega ter invalidskega zavarovanja in za druge javne 
(odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest) in zasebne (odmera prispevka za člane 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije itd.) namene.  
 
Izračuni izhajajo iz podatkov o ekonomski uspešnosti kmetijske in gozdarske dejavnosti, kot jo 
letno oceni Statistični urad Republike Slovenije.  
 
S tokratno uredbo se določajo zneski za obdobje 2020–2022.  
 
Skupno ocenjeni katastrski dohodek se za to obdobje, glede na prejšnje obdobje oziroma na 
stanje v letu 2019, ko je znašal okoli 99 milijonov evrov, zvišuje na okoli 109 milijonov evrov, 
torej za okoli 11 %, in predvsem to na račun višjega dohodka iz ekonomskega računa za 
gozdarstvo. Katastrski dohodek za gozd se namreč povečuje kar za četrtino, za kmetijska 
zemljišča pa v skupnem znesku ostaja skoraj na isti ravni. Znotraj kmetijstva ostaja katastrski 
dohodek za kmetijska zemljišča brez posebne rabe ter za trajne nasade približno enak kot v 
prejšnjem obdobju, za oljčnike se zniža za okoli tretjino, za vinograde in hmeljišča pa se 
poveča: za vinograde za okoli 16 %, za hmeljišča kot kaže zaradi nekaj poslovno zelo ugodnih 
zadnjih let, za skoraj 74 %.   
 
Z uredbo se določajo tudi odstotki korekcije katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah 
dejanske rabe v območjih posebnih režimov, ki pa ostajajo enaki kot v prejšnjem obdobju. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za 
določitev izvajalcev bistvenih storitev 
 
Vlada je na današnji redni seji izdala Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši 
metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.   
 
Predlagana uredba se izdaja na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV). 
 
Naraščajoči trend obsega kibernetskih incidentov in velika odvisnost gospodarstva in vse 
družbe od neprekinjenega delovanja omrežij in informacijskih sistemov zahtevata celovito 
ureditev in okrepitev področja zagotavljanja informacijske varnosti, upoštevaje zaveze iz 
sprejetih strateških domačih in mednarodnih dokumentov, in sicer Resolucije o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, Strategije kibernetske varnosti, strategije Evropske 
unije za kibernetsko varnost »Odprt, varen in zavarovan kibernetski prostor« in še posebej 
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Direktive (EU) o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v 
Uniji.  
 
ZInfV ureja področje informacijske varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij 
in informacijskih sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh 
varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in 
gospodarskih dejavnosti v RS. ZInfV predvideva, da so med zavezanci po tem zakonu tudi 
izvajalci bistvenih storitev (IBS), in določa osnovna merila za določitev IBS. Vlada Republike 
Slovenije najprej z uredbo določi seznam bistvenih storitev in podrobnejšo metodologijo za 
določitev posameznega IBS.  
 
S predlagano uredbo vlada torej določa:  

− seznam bistvenih storitev in  
− podrobnejšo metodologijo za določitev IBS, vključno z vrednotenjem medpodročnih in 

področnih dejavnikov.  
 

Pri presoji, katere storitve štejemo za bistvene na posameznem področju, je bila za izhodišče 
vzeta Direktiva EU, ki določa, katere vrste subjekti izvajajo bistvene storitve, poleg tega pa je 
bila dodatna presoja bistvenosti storitev narejena tudi za področji, ki ju kot nacionalno 
posebnost določa ZInfV – to sta področji preskrbe s hrano in varstva okolja.  
 
Uredba ovrednoti tudi medpodročne in področne dejavnike (ki sicer že izhajajo iz ZInfV), ki 
vplivajo na ugotovitev, ali bi incident imel pomemben vpliv na zagotavljanje bistvene storitve, 
kar je eno od meril za določitev IBS. 
 
ZInfV vlado pooblašča, da določi seznam bistvenih storitev, kar se z vidika jasnosti določa tudi 
tako, da se izrecno pove, katere storitve na področju bančništva niso predmet urejanja te 
uredbe. Zaradi jasnosti oziroma zagotavljanja neodvisnosti Banke Slovenije je to področje 
urejeno s posebnim členom.  
 
Uredba bistvene storitve razdeli na področja oziroma podpodročja.  

- področje glede na ZInfV (energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena 
distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, preskrba s 
hrano in varstvo okolja),  

- podpodročje (kjer je to potrebno glede na EU direktivo; to sta področji energije – 
elektrika, nafta, plin – in prometa – zračni, železniški, vodni, cestni),  

- šifra podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in naziv (iz Uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti,  

- po potrebi omejitve, na katere dejavnosti znotraj podrazreda oziroma naziva iz SKD se 
bistvena storitev nanaša, ter 

- pomen subjekta, ki izvaja bistvene storitve, za določitev katerega je postavljen prag 
(npr. inštalirana moč, letni promet, kapaciteta, število prepeljanih potnikov, število 
obravnavanih oseb, itd…). 

 
MEDPODROČNI DEJAVNIKI 
1. število uporabnikov, ki so odvisni od storitve subjekta; 
2. odvisnost drugih področij iz drugega odstavka 5. člena ZInfV od storitve subjekta; 
3. stopnja in trajanje vpliva, ki bi ga incidenti lahko imeli na gospodarske in družbene 

dejavnosti ali javno varnost; 
4. tržni delež subjekta; 
5. geografska razširjenost, kar zadeva območje, ki bi ga incident lahko prizadel; 
6. pomen subjekta za ohranitev zadostne ravni storitve, ob upoštevanju razpoložljivosti 

alternativnih načinov za zagotavljanje storitve. 
 
PODROČNI DEJAVNIKI 
Dejavniki na področju energije 
Dejavniki na področju digitalne infrastrukture 
Dejavniki na področju oskrbe s pitno vodo in njene distribucije 
Dejavniki na področju zdravstva 
Dejavniki na področju prometa 
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Dejavniki na področju bančništva 
Dejavniki na področju infrastrukture finančnega trga 
Dejavniki na področju preskrbe s hrano 
Dejavniki na področju varstva okolja 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih 
podatkov v Evropski uniji   
 
Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov 
v Evropski uniji  in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Predlagana uredba se sprejema za izvajanje neposredno uporabljive in zavezujoče Uredbe 
(EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov 
v Evropski uniji, ki za podatke, ki niso osebni, določa pravila v zvezi z zahtevami glede 
lokalizacije podatkov, vključuje določbe za zagotavljanje razpoložljivosti podatkov za pristojne 
organe in spodbuja pripravo samo regulativnih kodeksov ravnanja.  
 
Za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1807 se predlaga sprejem obravnavanega predloga uredbe za 
določitev: 

 pristojnih organov za izvajanje določb v zvezi z zahtevami glede lokalizacije podatkov 
(za notifikacijo in utemeljitev Komisiji oz. razveljavitev obstoječih zahtev glede 
lokalizacije),  

 pristojnosti za opravljanje nalog enotne kontaktne točke po Uredbi (EU) 2018/1807 – pri 
MJU 

 enotne spletne informacijske točke za objavo informacij o zahtevah glede lokalizacije 
podatkov (MJU) ter s tem povezano obveznost resorjev za zagotavljanje informacij. 

 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Sprememba določitve in načina obračunavanja nadomestila 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja 
posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv 
nafte in njenih derivatov. 
 
Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje 
gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, se spreminja in 
dopolnjuje. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na način obračunavanja posebnega 
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in 
njenih derivatov, ki tudi določata vrsto in višino obvezne članarine, ki so jo uporabniki obveznih 
rezerv dolžni plačevati.  
 
Članarino dolžne plačevati vse fizične in pravne osebe, ki so v posameznem letu proizvedle ali 
vnesle na ozemlje Republike Slovenije več kot 25 ton naftnih derivatov vrste motorni bencini, 
letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, 
gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi in kurilna olja.  
 
Na podlagi prijavljenih vnesenih količin in vplačane članarine Zavod Republike Slovenije za 
blagovne rezerve oblikuje minimalne količine obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki 
ustrezajo dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni. O višini vzdrževanih količin 
mora poročati Komisiji Evropske unije.  
 
Vplačano članarino zavod nameni za zagotavljanje rezervoarskih zmogljivosti in količin 
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za druge obveznosti v zvezi z izvrševanjem 
gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. 
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Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe zdravilišč Terme Topolščica 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica.   
 
Spremembe in dopolnitve uredbe so  potrebne zaradi dodatne rabe termalne vode (ogrevanje in 
hlajenje (klimatizacija)), povečanih količin vode, razmejitve rabe termalne vode in  izmere novih 
koordinat izvira termalne vode.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada o seznamu upravičencev do donacij za leto 2019 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep o objavi seznama upravičencev do donacij iz 
dohodnine za leto 2019. Seznam za leto 2019 bo objavljen v Uradnem listu. 
 
Na podlagi Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine namenijo za 
financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. V 
Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja namenitev dela dohodnine 
za donacije, je določeno, da vlada na predlog finančnega ministra najpozneje do 31. julija določi 
seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina.  
 
Seznam upravičencev do donacij za leto 2019 je bil na Ministrstvu za finance pripravljen na 
podlagi podatkov, ki so jih poslali posamezni resorji. Ministrstvo za finance je prejete podatke 
pregledalo in preverilo njihovo usklajenost pri Finančni upravi Republike Slovenije. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada določila kvote proračunske porabe za tretje trimesečje 
 
Vlada je na današnji redni seji določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do 
septembra 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za 
tretje trimesečje 2019 znaša 2,5 milijarde evrov, kar je 24,8 % vseh pravic porabe, kot izhajajo 
iz Rebalansa proračuna RS za leto 2019. 
 
Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje 2019 je Ministrstvo za finance upoštevalo v 
Rebalansu proračuna RS za leto 2019 predvidene pravice porabe neposrednim proračunskim 
uporabnikom, evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna, 
likvidnostne možnosti proračuna, dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih, 
značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento 
trošenja pravic porabe). 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini  
 
Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja 
v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018 in sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti 
okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019. Letni program ukrepov za leto 2019 je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Občino Mežica in Občino Črna na 
Koroškem, Agencijo RS za okolje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Ravne na 
Koroškem. Za izvajanje letnega programa za leto 2019 je zagotovljenih 795.500 EUR. 
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Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto, 
in sicer na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Odlok). V dobrem desetletju izvajanja 
programa je bil dosežen napredek. Podoba krajev v Zgornji Mežiški dolini se je izboljšala, 
urejena so bila otroška igrišča, preplaščene številne makadamske površine, urejene fasade 
nekaterih stavb. V šolske programe so bile vključene vsebine v povezavi s preprečevanjem 
izpostavljenosti svincu, otroci pa dobivajo dodatno varovalno prehrano. Prvih nekaj let izvajanja 
programa so se zmanjšale tudi povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok. Lani so znova 
preverili vrednosti svinca v krvi otrok, ki so bile sicer nižje kot leta 2008, vendar nekoliko višje 
kakor leta 2013. Glavni ukrepi se bistveno niso spremenili, je pa poostren nadzor nad 
gradbenimi posegi, ki se izvajajo v Mežiški dolini (preprečevanje prašenja, uporaba materialov, 
ki niso obremenjeni z nevarnimi snovmi). V letošnjem letu bo še več pozornosti namenjeno 
ozaveščanju in informiranju glede nevarnosti svinca na vseh ravneh ter vzdrževanju že 
saniranih območij. 
 
Vir: MOP 
 
 
Soglasje vlade glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Republike 
Slovenije  
 
Vlada soglaša s predlogom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve glede najmanjše 
višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo), in sicer v višini 
75.000,00 EUR. 
 
Prav tako vlada soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v 
enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc za multipleks. 
 
Agencija namerava z javnim razpisom podeliti frekvence VHF 174 – 230 MHz za digitalno 
prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ za celotno območje Republike Slovenije.  
 
V ta namen mora Agencija glede najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine in načina njegovega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade k: 
1. najmanjši višini zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) in  
2. načinu plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. 
 
Agencija je za potrebe javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc pripravila metodologijo 
ocenitve najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za uporabo radijskih 
frekvenc, pri katerem so upoštevana določila ZEKom-1 in cilji predvidenega javnega razpisa.  
 
V skladu z ZEKom-1 je Agencija pri ocenitvi najmanjšega zneska  za učinkovito rabo omejene 
naravne dobrine za uporabo radijskih frekvenc upoštevala navedene štiri kriterije:  
(1) ponudba in povpraševanje po razpisanih frekvencah,  
(2) razvitost trga, na katerega se nanašajo razpisane frekvence,  
(3) višino tovrstnih plačil v drugih državah EU,  
(4) v nobenem primeru pa ta znesek ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj inovativnih 
storitev in konkurence na trgu.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Soglasje vlade glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Ljubljana 
 
Vlada soglaša s predlogom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve glede najmanjše 
višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in sicer v višini 12.000,00 EUR. 
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Prav tako vlada soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v 
enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc za multipleks. 
 
Agencija namerava z javnim razpisom podeliti frekvence VHF 174 – 230 MHz za digitalno 
prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ za območje Ljubljane.  
 
V ta namen mora Agencija glede najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine in načina njegovega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade k: 

1. najmanjši višini zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno 
plačilo) in  

2. načinu plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. 
 
Agencija je za potrebe javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc pripravila metodologijo 
ocenitve najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za uporabo radijskih 
frekvenc, pri katerem so upoštevana določila Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 
in cilji predvidenega javnega razpisa.  
 
V skladu z ZEKom-1 je Agencija pri ocenitvi najmanjšega zneska  za učinkovito rabo omejene 
naravne dobrine za uporabo radijskih frekvenc upoštevala navedene štiri kriterije:  
(1) ponudba in povpraševanje po razpisanih frekvencah,  
(2) razvitost trga, na katerega se nanašajo razpisane frekvence,  
(3) višino tovrstnih plačil v drugih državah EU,  
(4) v nobenem primeru pa ta znesek ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj 
inovativnih storitev in konkurence na trgu.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Aneks v zvezi z rabo vode  
 
Vlada je sklenila  aneks št. 1 h koncesijski pogodbi z dne 12. 1. 2017 v zvezi z rabo vode iz 
vrtine B-1/09 za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s.p.  
 
S tem aneksom se koncesionarju podaljšuje rok za izgradnjo polnilnice, in sicer za dve leti in 
omogoči, da se v vmesnem času voda polni na drugi lokaciji. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada zagotovila Bolnišnici Topolšica dodatna sredstva 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da se pokrije obveznosti Bolnišnice Topolšica v 
višini 2.734.119,08 EUR za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in enotnega kontnega 
načrta ter obveznosti do upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. 
Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da se bo z zagotovitvijo proračunskih sredstev dolgoročno 
zagotovilo stabilno poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene 
oskrbe prebivalcev na tem območju. Sanacijska uprava Bolnišnice Topolšica je pripravila 
Novelacijo sanacijskega programa, ki ga je potrdil svet zavoda in ga bo na predlog sanacijskega 
odbora potrdil ali zavrnil minister za zdravje. Hkrati vlada nalaga Ministrstvu za zdravje, da do 
31. 12. 2019 pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja Bolnišnice 
Topolšica. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
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Vlada obravnavala Informacijo o realizaciji enkratnega programa za zmanjšanje čakalnih 
dob za izbrane zdravstvene storitve 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o realizaciji dodatnega programa (EDP) »Zmanjševanje 
števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 
2018«. 
 
Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog EDP 2018, v katerem je določilo nabor in obseg 
prioritetnih zdravstvenih storitev (operacije in posegi v specialistično ambulantni dejavnosti, 
ločeno zaračunljiv material v dejavnosti urologija in revmatologija, plačilo po realizaciji preiskav 
ultrazvoka, magnetne resonance, računalniške tomografije in rentgena). V skladu z  
razpoložljivimi finančnimi sredstvi ZZZS je bil EDP 2018 razdeljen izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti, ki so v okviru virov (kadri, oprema, prostori) poleg redno dogovorjenega programa z 
ZZZS določili mogoč obseg izvedbe EDP 2018. Ministrstvo je obseg predlaganega programa 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti uskladilo glede na razpoložljive finančne vire. Predlog EDP 
2018 je bil vključen tudi v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018. 
 
Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil EDP 2018 na operativnem delu 
realiziran v obsegu 3.950 storitev oz. 83,95 % glede na skupni planirani obseg 4.705 storitev, v 
skupni vrednosti 7.239.869 eurov iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v 
nadaljnjem besedilu: OZZ). Od vseh storitev v operativnem delu so bile preko 92 % glede na 
plan realizirane naslednje storitve: endoproteza kolka, endoproteza kolena, ertroskopska 
operacije in operacija na ožilju - krčne žile. Sredstva realizacije EDP 2018 so bila v višini 10 mio 
evrov zagotovljena iz sredstev MZ, razlika je bila zagotovljena iz sredstev ZZZS.  
 
Izvajalci Kirurški sanatorij Rožna dolina, Arbor Mea, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Iatros, 
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, KC TOŠ, MC Medicor, Splošna bolnišnica Nova Gorica in 
MD Medicina so v celoti izvedli operativni program. Najmanj programa EDP 2018 sta izvedla 
izvajalca Splošna bolnišnica Novo Mesto, ki je izvedla 71 % plana, in Splošna bolnišnica 
Jesenice, ki je izvedla 51 % plana.  
 
Pacientom je bil tako zagotovljen večji obseg operacij in storitev v primerjavi z redno pogodbeno 
dogovorjenim programom z ZZZS, izvajalcem zdravstvene dejavnosti pa se je omogočilo, da 
opravijo večji obseg storitev v skladu z razpoložljivimi viri (kadri, oprema in prostori) in imajo za 
opravljene posege oz. storitve zagotovljeno plačilo glede na razpoložljive finančne vire tekočega 
leta. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Seznanitev Vlade Republike Slovenije s povzetkom Letnega poročila ITF  
 
Vlada se je seznanila s povzetkom Letnega poročila ITF Ustanove za krepitev človekove 
varnosti za leto 2018. 
 
Z gradivom se vlado seznanja z osrednjimi aktivnostmi in dosežki ITF Ustanove za krepitev 
človekove varnosti v letu 2018. ITF je bil v letu 2018 prisoten v 18 državah/območjih po celem 
svetu, kjer je bilo z njegovo pomočjo očiščenih 6.579.542 kvadratnih metrov z minami 
onesnaženega ozemlja, uničenih 18.653 min/neeksplodiranih ubojnih sredstev in rehabilitiranih 
44 žrtev min/neeksplodiranih ubojnih sredstev. Za te namene je ITF v letu 2018 zbral 
25.267.175,41 USD (od tega je Republika Slovenija prispevala 747.836,41 USD). 
 
ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti je humanitarna neprofitna organizacija, ki deluje na 
področju razminiranja, pomoči žrtvam min in človekove varnosti.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
 



 

 9 

Poročilo medresorske delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za 
omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom medresorske delovne skupine za preučitev ureditve 
izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov. Vlada je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da kot prednostni ukrep pri 
zagotavljanju dolgoročne finančne vzdržnosti delovanja Sklada za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško, pripravi predlog novelirane Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega 
objekta.  
 
Naloga medresorske delovne skupine je bila preučitev dosedanje ureditve izplačevanja 
nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter 
predlog možnih rešitev izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora glede na vsebino 
nadomestila ter zavezanca za plačilo, vključno s prednostmi in slabostmi teh možnih rešitev.   
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada seznanjena s prvim četrtletnim poročilom SDH  
 
Vlada se je na današnji redni seji seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega 
holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od januarja do marca 2019. 
 
SDH mora o upravljanju s kapitalskimi naložbami četrtletno poročati vladi, poročilo SDH pa se v 
vednost posreduje tudi Komisiji za nadzor javnih financ v državnem zboru.  
 
V poročilu o prvem četrtletju je SDH zapisal, da se je v začetku leta začela druga faza 
prodajnega postopka Abanke. Investitorji, ki so se na podlagi nezavezujočih ponudb uvrstili v 
drugi krog, so zaključili skrbni pregled Abanke in oddali prve zavezujoče ponudbe.  
 
V poročilu je SDH zapisal tudi, da je oktobra 2018 prejel ponudbo za odkup delnic družbe Cetis, 
ki so v lasti SDH in KAD. Obe družbi sta na svoji spletnih straneh objavili vabilo k dajanju 
ponudb za nakup delnic. Konec decembra sta družbi prejeli poročilo neodvisnega ocenjevalca 
vrednosti. Ocenjena vrednost je odstopala od ponudbene cene, zato SDH in KAD ponudbe 
nista sprejela in prodajni postopek je bil ustavljen.  
 
Uprava SDH je v okviru postopka javne prevzemne ponudbe za odkup, po katerem je potrdila 
predlog za prodajo manjšinske kapitalske naložbe v Gorenjski banki po ceni 298 evrov na 
delnico. Prevzemna ponudba s strani AIK Banke je bila objavljena 15. marca 2019 v časopisu 
Delo, Republika Slovenija je kupnino prejela 20. marca 2019.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2018 
 
Vlada je sprejela poročilo o izvajanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 za leto 
2018. 
 
Vlada je na podlagi 27. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov sprejela drugi Akcijski 
program za invalide 2014 – 2021 za leto 2018. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti pa je izdala Sklep o imenovanju in nalogah Komisije za spremljanje Akcijskega 
programa za invalide 2014 – 2021 (komisija). Komisijo sestavljajo predstavniki resornih 
ministrstev, strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije 
(NSIOS), drugih invalidskih organizacij izven NSIOS in Zveza društev upokojencev Slovenije.  
 
Naloga komisije je, da vsako leto predloži vladi poročilo o izvajanju Akcijskega programa za 
preteklo leto. Komisija je zato pripravila poročilo za leto 2018. 
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Poročilo o uresničevanju API 2014–2021 za letu 2018 je predvsem namenjeno pregledu novosti 
in kontinuiranih dejavnosti za invalide ter zrcali stanje invalidskega varstva v Republiki Sloveniji. 
Zaradi nemerljive narave ukrepov, izvedenih za doseganje posameznih ciljev, je težko oceniti, 
koliko je posamezni cilj uresničen. 
 
Namen API je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje 
človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega 
13 temeljnih ciljev in 91 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov in se 
nanašajo na obdobje 2014 –2021. 
 
Cilji API 2014 – 2021 so: ozaveščanje in informiranje; bivanje in vključevanje; dostopnost; 
vzgoja in izobraževanje; delo in zaposlovanje; finančno-socialna varnost; zdravje in zdravstveno 
varstvo; kulturno udejstvovanje; šport in prostočasne dejavnosti; versko in duhovno življenje; 
samoorganiziranje invalidov; nasilje in diskriminacija; staranje z invalidnostjo. 
 
Vir: Ministrstvo delo, družino in socialne zadeve 
 
 
Vlada seznanjena s poročilom o nadzoru nad DUTB 
  
Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega 
nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter izdanih pisnih usmeritev za 
obdobje od 1. januarja do 31. marca 2019. DUTB v poročanem obdobju dosega ključne cilje in 
uresničuje strateške usmeritve.  
 
DUTB je na dan 31. marca 2019 upravljala 799 milijonov evrov sredstev. 65 % teh sredstev so 
predstavljale terjatve (posojila in manjši leasing portfelj), po vrednosti pa so jim sledile 
nepremičnine v višini 24 % sredstev ter lastniške naložbe v višini 11 %.  
 
V prvem četrtletju 2019 je bilo ustvarjenih 55,4 milijona evrov prilivov, kar predstavlja 2,7 % 
prenosne vrednosti vseh sredstev. Stroški poslovanja so bili v prvem četrtletju 2019 za 15 % 
nižji kot v enakem obdobju v letu 2018.  
 
V letu 2019 DUTB skladno z odplačilnimi načrti zadolžitev načrtuje odplačilo glavnic v skupni 
višini 134,6 milijona evrov, pri čemer je 26,2 milijona evrov že odplačanih. Stanje dolga DUTB bi 
se tako v letu 2019 znižalo za 19,4 %. Novo zadolževanje v letu 2019 ni predvideno.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja za leti 2017 in 2018  
 
Vlada je sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja za leti 2017 in 2018 in ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Državni organi in organi lokalnih skupnosti so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja (ZDIJZ)  zavezani poslati letne statistične podatke o postopkih na podlagi 
ZDIJZ Ministrstvu za javno upravo. Vlada vsaki dve leti sprejme skupno dvoletno poročilo o 
izvajanju ZDIJZ.  
 
V letih 2017 in 2018 je 413 zavezancev za poročanje oddalo letno poročilo. Iz podatkov v 
poročilu je razvidno, da se je skupno število rešenih zahtev v letu 2018 v primerjavi z letom 
2017 zmanjšalo.  
 
V preteklih letih se je to število iz leta v leto povečevalo. Ta trend se je končal v letu 2017, ko je 
bilo skupaj 9.497 zahtevkov, leta 2018 pa nekoliko manj, in sicer 7.212 zahtevkov po ZDIJZ. Od 
tega je bila večina zahtevkov za dostop do informacij (82 odstotkov leta 2017 in 98 odstotkov 
leta 2018), manjši odstotek je bilo zahtev za ponovno uporabo podatkov (17 odstotkov zahtev 
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leta 2017 in le slaba 2 odstotka zahtev leta 2018). Večina skupno rešenih zadev se nanaša na 
državne organe (81 odstotkov leta 2017 in 80 odstotkov leta 2018), manjši odstotek pa na 
organe lokalnih skupnosti.  
 
Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 od vseh zahtev 75 odstotkov in v letu 2018 pa 66 
odstotkov v celoti ugodno rešenih za prosilce, kar pomeni, da so prosilci zahtevane informacije 
prejeli v celoti. V letu 2017 je bilo 12, v letu 2018 pa 17 odstotkov zahtev delno ugodenih.  
 
V zvezi s tem je treba poudariti, da je bil razlog za delni dostop najpogosteje varstvo osebnih 
podatkov, kar pomeni, da so se prosilci v večini primerov vendarle seznanili z vsebino 
zahtevanih dokumentov. Najpogostejši razlog za popolno zavrnitev zahteve je bila zavrnitev 
organa, ker ta ni razpolagal z informacijo. 
 
V zvezi z zaračunavanjem za posredovanje informacij javnega značaja je bil leta 2017 skupni 
znesek zaračunanih stroškov pri dostopu 344,04 evra, leta 2018 pa 590,41 evra. Znesek se je v 
primerjavi s prejšnjimi leti še znižal, kar je posledica novele ZDIJZ-E, ki je določila, da lahko 
organ zaračuna materialne stroške v postopku samo takrat, kadar ti presegajo 20 evrov. Skupni 
znesek za ponovno uporabo informacij je bil leta 2017 199.073,60 evra in leta 2018 4.136,10 
evra. Znesek se je znatno znižal, ker sta ARSO in GURS lahko zaračunavala ceno za ponovno 
uporabo podatkov v skladu s prehodnimi določbami novele ZDIJZ-E le do konca leta 2017, edini 
organ, ki pri nas lahko še zaračunava ceno za ponovno uporabo določenih podatkov, pa je 
AJPES, iz razloga, ker je le v manjši meri financiran s proračunskimi sredstvi. 
 
Informacijski pooblaščenec je v pritožbenih postopkih v letu 2017 izdal 196 odločb, v letu 2018 
pa 181 odločb zoper odločitve državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedeni 
podatki potrjujejo dejstvo, da večina državnih organov in lokalnih skupnosti relativno dobro 
pozna vsebino in obveznosti, ki so jim z omenjeno zakonodajo naložene.  
 
Ministrstvo za javno upravo je kot resorno ministrstvo, pristojno za področje transparentnosti in 
dostopa do informacij javnega značaja, v letih 2017 in 2018 dejavno opravljalo svoje naloge 
predvsem glede izvajanja zakonodaje ter svetovanja in izobraževanja. Izvedenih je bilo več 
usposabljanj, delavnic oziroma dogodkov, predvsem v povezavi z dejavnostmi za odpiranje 
podatkov javnega sektorja prek nacionalnega portala odprtih podatkov OPSI. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Stališče do predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe glede nekaterih ribolovnih 
možnosti 
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) glede nekaterih 
ribolovnih možnosti. 
 
Uredba Sveta (EU) 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. Te 
ribolovne možnosti se v obdobju veljavnosti navadno večkrat spremenijo. 
 
Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede 
nekaterih ribolovnih možnosti. Predlog uredbe Sveta sicer ne zadeva slovenskega ribištva, saj 
slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Vlada o stališču Slovenije do predloga sprememb direktive EU o skupnem sistemu DDV 
  
Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališča Slovenije o predlogu sprememb direktive EU 
o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in direktive EU o splošnem režimu za trošarino v 
zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije. Slovenija predlogu ne nasprotuje. 
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Področje uporabe DDV, kot je določeno v direktivi o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost, je zelo široko in zajema vse dobave blaga in vsako opravljanje storitev, ki jih davčni 
zavezanec opravi na ozemlju države članice za plačilo, ter celoten uvoz blaga v EU. Eden od 
ciljev zadevne direktive je bil pripraviti skupni seznam oprostitev plačila DDV, tako da bi se 
lastna sredstva EU lahko pobirala na enoten način v vseh državah članicah. Zato je za 
oprostitev kakršne koli transakcije iz naslova DDV potrebna posebna določba v omenjeni 
direktivi. 
 
Ta direktiva določa oprostitev za dobavo blaga ali opravljanje storitev oboroženim silam katere 
koli države članice zveze NATO, ki sodeluje pri skupni obrambi zunaj lastne države. Ta 
oprostitev je bila uvedena, da bi se obravnavali primeri, v katerih je prekinjen krožni tok 
prihodkov in odhodkov, ker bi DDV na take dobave blaga ali opravljanje storitev običajno 
pomenil prihodek za državo, v kateri se oborožene sile nahajajo, ne pa za državo teh 
oboroženih sil. 
 
Direktiva o splošnem režimu za trošarino določa podobno oprostitev trošarine za dobave 
trošarinskega blaga oboroženim silam katere koli članice zveze NATO. 
  
Cilj predlaganih sprememb je tako enaka obravnava obrambnih prizadevanj v okviru EU in pod 
okriljem zveze NATO na področju DDV in trošarin. Predlog direktive izenačuje oprostitve plačila 
DDV in trošarin za obrambna prizadevanja v okviru EU in zveze NATO. S tem predlogom se 
dopolnjuje akcijski načrt za DDV iz leta 2016, ki določa načine za posodobitev sistema DDV, da 
bi postal enostavnejši, odpornejši na goljufije in prijaznejši za podjetja.  
 
Slovenija se strinja z uvedbo oprostitev plačila DDV za dobave blaga in opravljanje storitev ter 
uvedbo oprostitve plačila trošarine za trošarinsko blago v okviru obrambnega prizadevanja EU, 
s čimer se z vidika posredne obdavčitve uskladi (izenači) tovrstna obravnava z ustreznimi 
dobavami blaga in opravljanjem storitev ter dobavami trošarinskega blaga v okviru obrambnih 
dejavnosti pod okriljem zveze NATO. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega 
razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019 
 
Vlada je sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije stališče 
Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za 
financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019, ki pravi, 
da Republika Slovenija soglaša s predlogom Sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic 
za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019.  
 
Republika Slovenija v 10. Evropski razvojni sklad in 11. Evropski razvojni sklad prispeva 
sredstva za drugi obrok za leto 2019 v višini 3.547.800 EUR, in sicer 3.367.800 EUR Evropski 
komisiji in 180.000 EUR Evropski investicijski banki. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
  
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami ter Japonsko  
 
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu 
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, 
sklenjenega v Tokiu 17. julija 2018.  
 
Sporazum krepi celotno partnerstvo s spodbujanjem političnega in sektorskega sodelovanja ter 
skupnimi ukrepi glede vprašanj skupnega interesa, tudi glede regionalnih in globalnih izzivov. 
Sporazum zagotavlja pravno podlago za izboljšanje dvostranskega sodelovanja ter sodelovanja 
v mednarodnih in regionalnih organizacijah in forumih. Prispeva k spodbujanju skupnih vrednot 
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in načel, zlasti demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na 
političnem področju sporazum ponovno potrjuje zavezanost pogodbenic k ohranjanju 
mednarodnega miru in varnosti s sodelovanjem v operacijah za krizno upravljanje, 
preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje ter izvajanju ukrepov za obravnavo 
nezakonite trgovine z osebnim in lahkim orožjem. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Tretje nacionalno poročilo Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled  
 
Vlada je sprejela Tretje nacionalno poročilo Republike Slovenije za Univerzalni periodični 
pregled in imenovala delegacijo za ustni zagovor Republike Slovenije v Univerzalnem 
periodičnem pregledu, ki bo potekal 12. novembra  2019 v Ženevi. Pri tem je zadolžila 
Ministrstvo za zunanje zadeve, da poročilo posreduje Uradu visoke komisarke OZN za 
človekove pravice. 
 
V okviru Univerzalnega periodičnega pregleda, mehanizma Sveta OZN za človekove pravice, 
potekajo redni medsebojni pregledi spoštovanja človekovih pravic v posameznih državah. 
Trenutno poteka tretji krog pregledov, ki je namenjen zlasti pregledu izvajanja priporočil iz 
drugega kroga, ki je za Slovenijo potekal novembra 2014. Stanje človekovih pravic v Sloveniji 
bo ponovno pregledano na 34. zasedanju delovne skupine za Univerzalni periodični pregled 
novembra 2019. Sodelovanje v pregledu ter priprava nacionalnega poročila je obveznost vseh 
držav članic OZN. 
 
Univerzalni periodični pregled vključuje tudi interaktivni dialog med delegacijo države v pregledu 
in drugimi članicami OZN. V okviru slednjega delegacija odgovarja na vprašanja ter daje 
pojasnila glede vseh področij zagotavljanja človekovih pravic v svoji državi. S tem namenom je 
predlagana udeležba medresorske delegacije. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
   
Vlada ne podpira predloga zakona glede kreditov v švicarskih frankih 
 
Vlada je sprejela mnenje glede predloga Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in 
kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni 
svet. Vlada ne podpira predloga zakona in meni, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Vlada meni, da bi sistemski posegi v civilnopravna razmerja morali biti čim manjši, obenem pa 
bi se moralo izkoristiti možnosti reševanja problematike, ki jih že omogoča obstoječa 
zakonodaja.  
 
Predlog zakon ureja rekonverzijo kreditov v švicarskih frankih CHF v posojila, nominirana v 
evrih. Rekonverzija naj bi bila obvezna za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene med 28. 
junijem 2004 in 31. decembrom 2010. Slednjo bi morale izvesti banke z veljavnostjo na dan, ko 
je bila sklenjena kreditna pogodba v švicarskih frankih oziroma z valutno klavzulo v švicarskih 
frankih.  
 
Vlada problematiko spremlja že dlje časa in je v zvezi s tem tudi sama sprejela že več sklepov v 
obdobju od leta 2015 dalje. Tudi v tokratnem mnenju vlada svojih že večkrat izraženih stališč do 
sistemske rešitve problematike kreditov v švicarskih frankih ne spreminja.  
 
Vlada ugotavlja, da očitki glede ravnanja bank zajemajo vse banke, ne da bi predhodno vsebino 
teh ravnanj presodila bodisi Banka Slovenije kot prekrškovni organ, bodisi sodišča. Vlada se 
obenem ne more strinjati z navedbami predlagatelja zakona, da so v kreditnem razmerju banke 
spravljale posojilojemalce v neenakopraven položaj ter da potrošniki naj ne bi imeli izkušenj pri 
sklepanju tovrstnih pogodbenih razmerij. Z vidika sodne presoje je v zvezi s pojasnilno 
dolžnostjo pri kreditih v švicarskih frankih vsekakor pomembna tudi nedavna sodba Vrhovnega 
sodišča RS II Ips 195/2018 z dne 25. oktobra 2018. V zvezi s tem je namreč sodišče med 
drugim navedlo, da pretirana skrb za potrošnika ni v skladu s pojmovanjem posameznika kot 
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razumnega, preudarnega, avtonomnega in svobodnega subjekta, ki je sposoben sprejemati 
odgovorne ekonomske, življenjske ter osebne odločitve, s katerimi oblikuje svoje življenje.  
 
Vlada se ne strinja z navedbami predlagatelja, da predlagani zakon ne posega v razmerja med 
bankami in posojilojemalci, temveč da vzpostavlja zgolj zakonsko rekonverzijo CHF kreditov v 
evrske kredite. V zvezi z navedenim razmerjem med bankami in posojilojemalci vlada obenem 
izpostavlja tri pomembne vidike. Prvič, posojilne pogodbe so dvostranski pravni posel med 
banko in potrošnikom. Drugič, razmerje med banko in potrošnikom je obligacijsko. Tretjič, po 
mnenju vlade bi morali biti sistemski posegi v civilnopravna razmerja čim manjši.  
 
Vlada izpostavlja tudi ugotovitve ECB, ki so bile podane 16. aprila 2018 v zvezi s podobnim 
predlogom zakona. ECB med drugim meni, da uvajanje ukrepov z učinkom za nazaj ogroža 
pravno varnost in ni skladno z načelom upravičenih pričakovanj ter lahko tudi posega v 
pridobljene pravice. Dodatno vlada meni, da se s prisilno retroaktivno konverzijo nagrajuje slabe 
poslovne odločitve kreditojemalcev in spodbuja njihovo neskrbno, tvegano ravnanje. Zakon 
obenem ne predvideva nobenih meril, po katerih bi se morala opraviti rekonverzija ter velja za 
vse kreditne pogodbe v predpisanem obdobju.  
 
Vlada še dodaja, da predlog med drugim ne vsebuje analize negativnih potencialnih učinkov na 
bančni sektor in posledično na finančno stabilnost v Sloveniji. Delež posojil v švicarskih frankih 
sicer postopno upada, toda v stanjih znaša še 6,4 % (september 2018), v znesku pa blizu 390 
milijonov evrov. V tej zvezi velja omeniti tudi mnenje ECB, ki ugotavlja, da bi bile v primeru 
sprejetja zakona kreditne institucije lahko prizadete. To bi po pričakovanjih negativno vplivalo na 
njihovo dobičkonosnost, kapital in prihodnjo sposobnost kreditiranja v celotnem bančnem 
sektorju.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Mnenje vlade o predlogu zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih 
obveznic 
  
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o predlogu Zakona o izplačilu sredstev nepoučenim 
imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki 
so bile predmet izrednih ukrepov, izrečenih 17. decembra 2013 in 19. novembra 2014 oziroma 
16. decembra 2014 s strani Banke Slovenije. Vlada omenjenega predloga zakona ne podpira in 
meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
S predlagano ureditvijo se v osnovi vzpostavlja razlikovanje med nekdanjimi delničarji ali upniki 
banke, katerih delnice banke ali obveznosti banke so deloma ali v celoti prenehale na podlagi 
odločbe Banke Slovenije. Razlikovanje se določa glede na status osebe (fizične in pravne 
osebe) in glede na imetništvo delnic določenih izdajateljev (delničarji NKBM, NLB in delničarji 
drugih poslovnih bank).  
 
Ureditev iz Zakona o bančništvu (ZBan-1) je določala razlikovanje glede na red kvalificiranih 
obveznostih, v okviru katerega pa je bilo zagotovljeno enako obravnavanje vseh nekdanjih 
imetnikov, ne glede na to, ali gre za fizične ali pravne osebe. Ker predlagatelj zakona ni navedel 
razumnega, iz narave stvari izhajajočega razloga za različno obravnavo subjektov v enakem 
položaju, je predlagana ureditev različne obravnave subjektov v enakem položaju v neskladju z 
drugim odstavkom 14. člena ustave.  
 
V zvezi z vprašanjem razlikovanja med nekdanjimi imetniki glede na seznanjenost in poučenost 
pri nakupu vrednostnih papirjev je potrebno razlikovati med pravicami, ki so vezane na vsebino 
vrednostnega papirja (npr. odškodninska odgovornost po 350.a členu ZBan-1), in pravicami, ki 
so vezane na status vlagatelja. Izredni ukrepi so bili izredna oblika insolvenčnega postopka, 
zato bi bila obravnava nekdanjih imetnikov glede na status vlagatelja v nasprotju z načelom 
pravne države in načelom enakopravnosti.  
 
V zvezi s predlagano ureditvijo, po kateri je Republika Slovenija zavezanec za izplačilo sredstev 
upravičencem, poudarjamo, da je Banka Slovenije samostojno in neodvisno izrekala izredne 
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ukrepe, za izrek katerih je bila v skladu s 350.a členom ZBan-1 tudi izrecno odškodninsko 
odgovorna. Glede na navedeno ni izkazan razlog, ki bi utemeljeval, da se kot zavezanca za 
izplačilo sredstev določi Republiko Slovenijo.  
 
Vlada v mnenju tako povzema, da predlog zakona ne upošteva pravne in dejanske podlage iz 
časa izreka izrednih ukrepov in ne zagotavlja enakosti pred zakonom v skladu z drugim 
odstavkom 14. člena ustave. Zaradi navedenega vlada predloga zakona ne podpira in meni, da 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Mnenje vlade k Predlogu odloka o spremembah Odloka o  notranji organizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v službah državnega zbora 
 
Vlada je sprejela mnenje k Predlogu odloka o spremembah Odloka o  notranji organizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora in ga posreduje Državnemu zboru  
Republike Slovenije. 
 
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Francem Jurša je predsedniku Državnega 
zbora Republike Slovenije v obravnavo in sprejem posredovala Predlog odloka o spremembah 
Odloka o  notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora.  
 
Predlog se nanaša na spremembo Odloka o  notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
službah državnega zbora; in sicer se s ciljem zagotavljanja enakomernih obremenitev 
strokovnih sodelavcev v vseh poslanskih skupinah predlaga sprememba na način, da državni 
zbor vsaki poslanski skupini zagotovi še enega strokovnega sodelavca (svetovalca) za odnose 
z javnostmi.   
 
Vlada se je s predlogom Odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih 
in nazivih v službah državnega zbora seznanila in s tem v zvezi meni, da se ne more 
opredeljevati do organizacije samostojnega državnega organa zakonodajne veje oblasti 
oziroma do spremembe Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah 
državnega zbora. V skladu z Zakonom o poslancih organizacijo in delovanje služb državnega 
zbora določi Državni zbor.  
 
V zvezi s predstavljenimi finančnimi posledicami spremembe odloka pa vlada še opozarja, da je 
potrebno pri povečevanju javnofinančnih izdatkov zagotoviti spoštovanje določb Zakona o 
fiskalnem pravilu ter Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-
2020, ki določa najvišji obseg izdatkov proračunov sektorja država. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o predlogu uvedbe davka na digitalne storitve 
 
Vlada se je opredelila do sklepa državnozborskega Odbora za finance glede predloga za 
uvedbo davka na digitalne storitve v Sloveniji in Evropski uniji. Glede na predlagani sklep 
Odbora za finance bo finančno ministrstvo pričelo s potrebnimi aktivnostmi za pripravo predloga 
zakona za uvedbo davka na digitalne storitve. 
 
Odbor za finance je vlado pozval, da do 1. aprila 2020 v obravnavo državnemu zboru pošlje 
predlog zakona, s katerim bi v Sloveniji uvedli davek na digitalne storitve s 1. septembrom 
2020.  
 
Vlada odgovarja, da digitalizacija gospodarstva spreminja način medsebojnega 
sporazumevanja, interakcij in poslovanja. Digitalna podjetja rastejo hitreje kot gospodarstvo na 
splošno. Digitalne tehnologije družbi in gospodarstvu prinašajo koristi, hkrati pa ustvarjajo nova 
tveganja in izzive, vključno z izzivi za mednarodni davčni sistem.  
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Vlada pojasnjuje, da se rešitve za pravičnejšo porazdelitev davčnih bremen med deli 
gospodarstva iščejo na globalni in evropski ravni. Na globalni ravni je pri tem izpostavljena 
osrednja vloga OECD, ki išče ustrezne rešitve, ki bi problem digitalne ekonomije v povezavi z 
davki naslovile celovito. Gre za kompleksno vprašanje, za katerega v zelo kratkem času rešitev 
ne moremo pričakovati.  
 
Zato je bil na ravni Evropske unije obravnavan predlog direktive za uvedbo davka na digitalne 
storitve v vmesnem obdobju, dokler globalna rešitev ne bi bila sprejeta. Predlog Evropske 
komisije na ravni ni dobil soglasne podpore, zato do sedaj še ni bil sprejet. 
  
Ministrstvo za finance aktivno spremlja dogajanje v zvezi z obdavčitvijo digitalnega 
gospodarstva, kot tudi namere drugih držav članic Evropske unije za uvedbo nacionalnih 
davkov za obdavčitev digitalnega gospodarstva.  
  
Glede na predlagani sklep Odbora za finance bo finančno ministrstvo pričelo s potrebnimi 
aktivnostmi za pripravo predloga zakona za uvedbo davka na digitalne storitve. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega 
v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.  
 
V odgovoru je pojasnjeno, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oktobra 2018 zaprosilo 
vse občine in upravljavce razsvetljave, da posredujejo ministrstvu podatke o načrtu razsvetljave. 
Posredovanje načrtov razsvetljave s strani upravljavcev razsvetljave še ni zaključeno. 
 
MOP bo na podlagi načrtov razsvetljave pripravil celovito analizo področja svetlobnega 
onesnaževanja okolja v Sloveniji, kot je navedeno v priporočilih Revizijskega poročila 
Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja z dne 7. 12. 2017, ki ga je izdelalo 
Računsko sodišče RS.  Z analizo se bo ugotovilo, ali so bili nameni in cilji, zaradi katerih je bila 
izdana uredba, doseženi. Če cilji niso bili doseženi ali če se bi ugotovila nezadostnost varovanja 
okolja glede na uporabo novih tehnologij svetilnih teles, načrtuje ministrstvo v letu 2020 
novelacijo uredbe.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v  zvezi s 
povračilom stroškov volilne kampanje 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
povračilom stroškov volilne kampanje in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Omejitve pri finančnih sredstvih za volilno kampanjo so opredeljene v ZVRK, ki govori o 
financiranju volilne kampanje. Tam je zapisana tudi zgornja meja tako pridobljenih sredstev, 
namreč, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo 
preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti, stroški volilne 
kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti pa ne smejo preseči 0,25 
eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko 
povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.  
 
Pravica organizatorjev volilne kampanje do povračila stroškov iz občinskega proračuna za 
kandidate na volitvah za župana in za člane občinskega sveta je urejena v ZVRK; in sicer mora 
občina pred začetkom volilne kampanje določiti, katerim organizatorjem volilne kampanje 
pripada delno povračilo stroškov. Pri tem ZVRK določa tudi zgornjo višino povračila stroškov na 
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dobljen glas. Pri povračilu stroškov je tudi pomembno, da skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila o financiranju volilne kampanje.  
Namen določitve povračila stroškov pred začetkom volilne kampanje je predvsem v tem, da se 
lahko organizatorji predhodno seznanijo z višino delnega povračila stroškov, še preden jim 
nastanejo stroški za volilno kampanjo. Hkrati pa ima tudi vsak občinski svet možnost določiti 
višino povračila stroškov glede na to, koliko sredstev ima zagotovljenih v občinskem proračunu. 
V kolikor občinski svet sprejme akt, ki se ne omejuje na konkretne volitve in vsebuje 
nedvoumno višino povračila stroškov ter je v skladu z veljavno zakonodajo, tak sklep lahko 
ostane v veljavi vse do preklica. Pri tem pa je pomembno, da občina za vsake lokalne volitve 
najkasneje 31 dni pred dnem glasovanja na svoji spletni strani na vidnem mestu objavi obvestilo 
o tem, kateri sklep o povračilu stroškov trenutno velja.  
 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, ki ga občinski svet sprejme na podlagi in v 
skladu z ZVRK je po svoji vsebini splošni akt (občinski predpis). Določa namreč za območje 
lokalne skupnosti vsebino kot jo za delno povrnitev stroškov za volitve in referendume na 
državni ravni neposredno določa ZVRK. Ker gre torej za občinski splošni akt, veljajo za njegovo 
sprejetje določbe poslovnika občinskega sveta, ki urejajo sprejemanje občinskih splošnih aktov, 
praviloma odlokov. Ti se sprejemajo v dveh obravnavah, da je zagotovljeno sodelovanje vseh 
članov občinskega sveta tudi z vlaganjem amandmajev. Pod pogoji, določenimi v poslovniku, je 
mogoče opraviti tudi skrajšani ali nujni postopek. Oba pa ne smeta poseči v pravice članov 
občinskega sveta do predlaganja dopolnil. 
 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in 
posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem 
področju. Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin 
zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin. 
Ministrstvo mora opozoriti organ občine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z 
ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve. Ministrstvo mora opozoriti pristojni 
občinski organ tudi, če ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim 
predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe. Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z 
ustavo ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred 
ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom. V skladu z 
ZLS na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega 
akta občine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko 
nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje 
ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev 
z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov. 
 
V konkretnem primeru, ki ga opisuje poslanec, je Občina Medvode z dopisom zaprosila 
Ministrstvo za javno upravo za podajo mnenja glede pravilnega delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje za župana. Iz dopisa je mogoče razbrati, da je bilo 
ugotovljeno, da izplačana višina zneskov delnih povračil na volitvah za župana 2014 ni bila 
skladna z določbami ZVRK, in sicer zaradi napačno zapisanega Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode.  
 
Ministrstvo za javno upravo je občini z dopisom odgovorilo in posredovalo predlog za 
spremembo Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Medvode, ki se trenutno glasi: » Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni 
tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.« V skladu z ZVRK mora biti namreč v sklepu določeno, da so do delne 
povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje za župana, za 
katere je glasovalo najmanj x% volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer x eur za dobljeni 
glas. 
 
ZLS še določa, da morajo materialni akti in akti poslovanja občine temeljiti na zakonu in drugem 
zakonitem predpisu. Navedeno pomeni, da mora normodajalec, ki ugotovi, da je njegov splošni 
akt v nasprotju z zakonom, tega nemudoma uskladiti s hierarhično višjim predpisom, morebitne 
posamične akte, ki bodo temeljili na splošnem aktu pa izdati po spremembi slednjega, saj bi bili 
sicer obremenjeni z nezakonitostjo, ki je posledica neskladnosti podzakonskih predpisov. Po 



 

 18 

informacijah s katerimi razpolaga MJU, bo predlog novega Sklepa o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode, v kratkem uvrščen na sejo občinskega 
sveta. 
 
V zvezi s posamičnimi dokončnimi akti organov občine, ki so bili izdani na podlagi neustreznega 
splošnega akta (Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Medvode) poudarjamo, da ima prizadeti organizator volilne kampanje na podlagi ZLS s tožbo 
na upravno sodišče možnost sprožiti upravni spor v roku, določenem z zakonom (30 dni od 
vročitve sklepa imenovanim – po ZUS-1). 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s postopki ugotavljanja kršitev 
pravnega reda EU 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s postopki 
ugotavljanja kršitev pravnega reda EU. 
 
V odgovoru so podane informacije o tem koliko postopkov ugotavljanja kršitev pravnega reda 
EU je Evropska komisija sprožila zoper Republiko Slovenijo v obdobju od 1. maja 2004 do 1. 
maja 2019 in koliko tožb je v tem času vložila pred Sodiščem EU zoper Republiko Slovenijo. 
 
Evropska komisija je v tem obdobju zoper Republiko Slovenijo sprožila 587 postopkov 
ugotavljanja kršitev pravnega reda EU, in sicer 459 postopkov zaradi nepravočasnega prenosa 
direktiv v pravni red RS oziroma nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos in 128 
postopkov zaradi nepravilnega prenosa pravnih aktov EU in neizpolnjevanja ali neustreznega 
izpolnjevanja drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije. Vložila je tudi 23 
tožb, od katerih je 11 tožb nato umaknila, v zvezi s 5 tožbami so bile izdane ugotovitvene sodbe 
Sodišča EU, Evropska komisija pa ni nadaljevala postopkov ugotavljanja kršitev in jih je 
zaključila, 7 tožb pa je še nezaključenih in postopek pred Sodiščem EU še teče.  
 
Glede vprašanja o razlogih za zamude ali neustreznost implementacije pravnega reda EU je v 
odgovoru pojasnjeno, da pri implementaciji pravnega reda EU ne gre za avtomatizirano in 
enostavno nalogo, ki bi pomenila zgolj prepisovanje besedil posameznih aktov EU v slovensko 
zakonodajo, temveč je treba v vsakem posamičnem primeru – da bi dosegli skladnost, 
zakonitost, ustavnost in izvršljivost nacionalnih predpisov – izvesti vrsto zahtevnih aktivnosti, v 
katera so vključena ministrstva, vladne službe in Državni zbor. 
 
Nadalje je v odgovoru pojasnjeno da Republika Slovenija do sedaj še ni prejela sodbe Sodišča 
EU, s katero bi ji bilo po 260. členu Pogodbe o delovanju EU naloženo plačilo denarne kazni 
in/ali pavšalnega zneska. 
 
Vir: Služba vlade za zakonodajo 
 
 
Odgovor poslancu Jožetu Tanku v zvezi z uvrstitvijo nadaljevanja izgradnje 3. pasu ceste 
Pijava Gorica – Turjak v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji za obdobje do leta 2030  
 
Vlada je sprejela odgovor na  poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo nadaljevanja 
izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica – Turjak v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in ga pošlje Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 
 
Poslanec v pobudi navaja, da je že v januarju 2019 Vladi Republike Slovenije dal pobudo, da 
nemudoma pristopi k postopkom za nadaljevanje izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica – 
Turjak, kot nadaljevanje že rekonstruiranega odseka, ki je bil izveden v letu 2014 do naselja 
Smrjene, ki bistveno pripomore k znatno izboljšani pretočnosti, boljši logistični povezavi 
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Ljubljane z ribniško kočevskim območjem in, kar je še pomembnejše, k bistveno izboljšani 
prometni varnosti.  
 
V zaključku pobude navaja, da temeljni strateški dokument razvoja prometa do leta 2030 
definira kot enega izmed strateških ciljev izboljšati povezanost osrednjeslovenske regije z 
Ljubljano in je v tem smislu tudi 3. a razvojna os umeščena v Strategijo, kot eden prioritetnih 
projektov in posledično bi to umestitev pričakovali tudi v Resoluciji, ki jo je leta 2016 sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije. Poslanec Vladi republike Slovenije daje pobudo, da 
Resolucijo dopolni in vanjo čim prej uvrsti rekonstrukcijske ukrepe na odseku G2-106.          
 
Odgovor v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. pasu na cesti Pijava Gorica – Turjak oziroma 
dograditve pasu za počasna vozila je Vlada Republike Slovenije že podala 28. 2. 2019, na 
podlagi naknadne zahteve pa tudi dopolnila dne 11. 4. 2019. V odgovorih je Vlada Republike 
Slovenije pojasnila, da so s Strategijo identificirani dejanski problemi prometne infrastrukture in 
predvideni ustrezni ukrepi, Strategija pa je konceptualna podlaga za Resolucijo.  
 
Nacionalni program je izvedbeni dokument Strategije, ki predstavlja prehod od splošnih ukrepov 
na konkretne izvedbene aktivnosti, ki se konkretizirajo s pripravo posamezne študijske in 
projektne dokumentacije. Pri opredelitvi aktivnosti so določeni roki in nosilci posameznih 
aktivnosti, katerim so dodeljeni tudi okvirni stroški, ki se za pripravo posamezne študijske in 
projektne dokumentacije tudi  podrobneje konkretizirajo. Dinamika aktivnosti pa je odvisna tudi 
od višine proračunskih sredstev, ki so dodeljena za te namene. 
 
Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti, ki so določene v Nacionalnem 
programu, Vlada Republike Slovenije vsako leto sprejme 6-letni operativni Načrt vlaganj v 
promet in prometno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: Načrt vlaganj), s katerim se določa 
konkretne projekte na podlagi strokovnih prioritet, stroške za njihovo realizacijo in natančne 
roke izvedbe. Načrt vlaganj zahteva vsakoleten celovit pregled izvajanja, vključno z analizo 
stanja in opredelitvijo problematike. Na podlagi strokovnih ugotovitev se v okviru novelacije 
Načrta vlaganj opredelijo tudi novi ukrepi. Kot je bilo v predhodnih odgovorih že pojasnjeno 
mora določitev prednostnih ukrepov temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in 
okoljskih merilih. Pri odločanju o projektu morajo biti potrebe jasno evidentirane in učinki 
ustrezno utemeljeni, torej morajo biti izbrani projekti, ki uporabnikom zagotovijo neposredne 
učinke oziroma neposredne koristi. 
 
Prioriteta izvedbe posameznega ukrepa izhaja iz zagotavljanja ustreznega standarda 
dostopnosti, okoljevarstvenih zahtev, prometnih obremenitev, ugotovljenih z uporabo 
nacionalnega prometnega modela ter utemeljitev in usmeritev iz strateških dokumentov.    
 
Pri določitvi kriterijev za uvrstitev posameznih projektov v Načrt vlaganj je potrebno upoštevati 
parametre, kot so stanje cestne infrastrukture, obseg prometa in njegove značilnosti, pomen 
cestne povezave v prostoru z vidika dostopnosti in povezovanja ob upoštevanju enakomerne 
geografske porazdelitve v celotni Sloveniji in z upoštevanjem prometno gravitacijskih področij, 
stanje prometne varnosti in ekonomska upravičenost projektov. Cilj je, da se med projekte za 
modernizacijo državnih cest uvrščajo projekti, ki bodo postopno izboljšali stanje cestne 
infrastrukture ter dvignili nivo uslug uporabnikom. 
 
Glede na pomembnost cestne povezave kočevsko ribniškega območja z državnim središčem, ki 
zahteva ustrezen standard dostopnosti, je vaša pobudo vsekakor upravičena. Za novelacijo, 
tako strateških kakor tudi izvedbenih dokumentov na področju razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji, bodo ponovno preverjeni   analitični instrumenti oziroma t.i. nacionalni prometni 
model, ki upošteva sedanjo in prihodnjo ponudbo prometnih omrežij (prepustnost, dostopnost) 
in sedanje ter pričakovano prihodnje prometno povpraševanje (socio-ekonomski podatki). V 
sklopu teh aktivnosti bo izvedena tudi presoja funkcionalnih, okoljskih in ostalih vplivov, ki bi bili 
posledica izvedbe predlaganega ukrepa na cestnem omrežju. V primeru ugotovljene prometne 
ustreznosti in upravičenosti naj bi bil ukrep vključen v Načrt vlaganj v letu 2020. 
 
S predlaganim ukrepom na glavni cesti G2-106 naj bi se nedvomno izboljšal standard 
pretočnosti ceste in s tem tudi dostopnost omenjenega območja, vendar pa z okoljevarstvenega 
vidika in vidika prometne varnosti na 3. a razvojni osi še vedno ostajajo kot prioriteta reševanje 
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Lavrice, Škofljice in Velikih Lašč ter Ribnice in Kočevja, kjer poteka oziroma se pričenja 
postopek načrtovanja obvoznih cest.     
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za ratifikacijo Izbirnega protokola k 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za ratifikacijo 
Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.  
 
Republika Slovenija je Izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah podpisala (MPESKP) že 24. septembra 2009, vendar ga do danes še ni 
ratificirala. V multilateralnih forumih je bila Republika Slovenija že večkrat pozvana k ratifikaciji 
tega protokola. Priporočila v zvezi s tem je prejela tudi v prejšnjem krogu univerzalnega 
periodičnega pregleda Organizacije združenih narodov (OZN) in pričakovati je, da bo na to 
ponovno opozorjena tudi jeseni letos (12. 11. 2019), ko bo potekal tretji univerzalni periodični 
pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Izbirni protokol k MPESKP je 
mednarodna pogodba, ki jo z zakonom ratificira Državni zbor. Postopek ratifikacije poteka na 
pobudo pristojnega ministrstva, ki je v tem primeru Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. 
 
Republika Slovenija sicer ni edina država, ki po podpisu protokola le-tega ni ratificirala. Protokol 
je namreč doslej od 193 držav članic OZN podpisalo 45 držav, zgolj 24 držav pa je protokol nato 
tudi ratificiralo. 
 
Protokol omogoča, da Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice obravnava pritožbe 
posameznikov ali skupin posameznikov državljanov držav, ki so ratificirale Izbirni protokol. 
Pritožbe se lahko na nanašajo na domnevno kršenje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, 
ki izhajajo iz MPESKP, če so ti posamezniki ali skupine posameznikov v domačem pravnem 
redu že izčrpali vsa pravna sredstva. 
 
Pripravo odgovora oziroma zagovora na tovrstne pritožbe, ki so sprejete v obravnavo, 
koordinira nosilno ministrstvo, vsebinske prispevke za odgovor pa morajo podati resorji, na 
katere se nanaša vsebina pritožbe. Ob tem Vlada RS pojasnjuje, da je MPESKP po vsebini 
izredno širok dokument, ki posega na področja in pristojnosti več ministrstev in drugih državnih 
organov, in sicer na področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za 
okolje in prostor, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, 
Ministrstva za zunanje zadeve, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Komisije za 
preprečevanje korupcije.  
 
Vlada se zaveda pomena ratifikacije protokola, vendar ocenjuje, da bi zaradi kompleksnosti in 
obsežnosti pritožb najprej veljalo proučiti prakso in izkušnje, ki jih Republika Slovenija že ima s 
podobnimi mehanizmi, ki delujejo v okviru odborov ustanovljenih po mednarodnih pogodbah na 
področju človekovih pravic in h katerim je Republika Slovenija že pristopila.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 
 
Vlada sprejela odgovor na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga 
na službenih mestih v javni upravi 
 
Vlada je sprejela odgovor na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na 
službenih mestih v javni upravi in ga posreduje Državnemu svetu Republike Slovenije. 
 
Uvodoma vlada in ministrstvo pojasnjujeta, da je glede imenovanja in razrešitve vodstvenih 
javnih uslužbencev treba v javnem sektorju upoštevati določbe različnih zakonov, ki urejajo 
pogoje in postopke za imenovanje in razrešitev vodstvenih javnih uslužbencev. Za zasedbo 
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vodstvenih delovnih mest je treba prav tako kot za vsa ostala delovna mesta izpolnjevati z 
zakonom in drugimi predpisi ter s splošnimi akti določene pogoje, praviloma se pa kandidati za 
vodstvena delovne mesta izbirajo skladno s predpisanim postopkom. Tudi vodstveni javni 
uslužbenci so javni uslužbenci, za katere veljajo pravice in obveznosti, določene v zakonih. 
 
Za vse javne uslužbence v javnem sektorju pa velja, da morajo spoštovati in se ravnati po 
načelih sistema javnih uslužbencev, ki jih vsebuje Zakon o javnih uslužbencih – ZJU v prvem 
delu. Gre za načelo zakonitosti, strokovnosti, zaupnosti, za načelo častnega ravnanja in za 
načelo odgovornosti za rezultate. Posebej pa je treba izpostaviti, da veljata tudi načelo 
varovanja poklicnih interesov, ki določa, da mora delodajalec javnega uslužbenca varovati pred 
šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela, in načelo 
prepovedi nadlegovanja, ki določa, da je prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno 
ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja 
zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno 
dostojanstvo.  
 
Prav tako pa v javnem sektorju veljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki urejajo 
prepoved diskriminacije in prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na 
delovnem mestu, pri čemer je trpinčenje, ki je na delovnem mestu prepovedano, opredeljeno 
kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje 
ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 
 
Ob navedenem pa vlada in ministrstvo pojasnjujeta, da je razrešitev vodstvenega javnega 
uslužbenca možna skladno z zakonom, po postopku in iz razlogov, kot jih zakon določa, prav 
tako pa ima razrešeni javni uslužbenec praviloma pravico do pravnega varstva. V nadaljevanju 
so pojasnjeni možni primeri razrešitve, določeni v posameznih zakonih, ob tem pa seveda velja 
poudariti, da posamezni področni zakoni lahko postopek izbire, imenovanja in razrešitve urejajo 
tudi drugače. 
 
Tako na primer ZJU za uradnike na najvišjih položajih (generalni direktor in generalni sekretar v 
ministrstvu, direktor organa v sestavi in direktor vladne službe, načelnik upravne enote) določa, 
da se tak uradnik z odločbo razreši s položaja: 

 če to sam zahteva oziroma s tem soglaša, 

 če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k 
pogodbi o zaposlitvi, 

 v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju, 

 v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi pogodbe 
o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca. 
 

Uradniku tudi preneha položaj iz ZJU po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan, pa tudi v 
primeru, če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi.  
 
ZJU pa določa tudi možnost, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko 
na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa 
funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega 
sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in 
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka 
tega člena. Taka razrešitev je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v 
enem letu od imenovanja uradnika na položaj. 
 
Posledice razrešitve s položaja pa so odvisne od tega, ali je imel razrešeni uradnik že pred 
imenovanjem na položaj sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas pri delodajalci ali ne. 
 
Možnost predčasne razrešitve z vodstvenega delovnega mesta je možna tudi za direktorje 
javnih zavodov in tudi za direktorje javnih agencij, seveda iz razlogov in na način, kot to določa 
zakon. 
 
Tako na primer Zakon o zavodih določa, da je direktor lahko razrešen pred potekom časa, za 
katerega je imenovan. Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja:  

 če direktor sam zahteva razrešitev, 
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 če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno 
razmerje po samem zakonu, 

 če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno 
ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 

 če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če 
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. 

 
Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za 
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima razrešeni direktor  
pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da 
je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev, določeni 
v zakonu. 
 
Tudi Zakon o javnih agencijah omogoča predčasno razrešitev direktorja in določa, da se 
direktorja predčasno razreši:   
 

 če to sam zahteva,  

 če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,  

 če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev,  

 če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih 
kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja,  

 če javna agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma če pri njenem delu 
prihaja do ponavljajočih se napak ali do težje napake.  

 
Tudi v tem primeru je omogočeno sodno varstvo, in sicer je zoper odločbo o razrešitvi dovoljen 
upravni spor. 
 
Upoštevaje navedeno vlada in ministrstvo ocenjujeta, da ni podlage za sklepanje, da potekajo 
morebitne razrešitve posameznikov na podlagi razlogov ali postopkov, ki nimajo podlage v 
zakonu.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada imenovala neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB 
  
Vlada je na današnji seji Juana Barbo Silvelo odpoklicala z mesta neizvršnega direktorja 
upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), in sicer z 21. junijem 2019. 
Hkrati je vlada za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB imenovala Aleksandra 
Lozeja, in sicer za obdobje od 21. junija 2019 do 31. decembra 2022. 
 
Juan Barba Silvela je 31. marca 2019 na vlado naslovil prošnjo za odpoklic z mesta člana 
upravnega odbora DUTB.  
 
Kandidata za neizvršnega direktorja DUTB je predlagalo Ministrstvo za finance, ki ima 
pristojnost, da skladno z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank predlaga tri 
kandidate za neizvršne direktorje.  
 
Postopek ocenjevanja kandidata za neizvršnega direktorja je pred imenovanjem skladno s 
Statutom DUTB izvedla posebna strokovna komisija DUTB, ki je kandidata ocenila kot 
primernega. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
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Vlada o prenehanju položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 
informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo  
 
Dr. Uroša Sveteta, roj. 26. 4. 1975, se z dnem 30. 6. 2019 razreši s položaja vršilca dolžnosti 
generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo. 
 
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih se uradnik z odločbo razreši s položaja, če to sam 
zahteva oziroma s tem soglaša.  
 
Dr. Uroš Svete, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo 
Ministrstva za javno upravo, je podal soglasje k razrešitvi s položaja vršilca dolžnosti 
generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo.  
 
Na podlagi podanega soglasja minister za javno upravo predlaga, da Vlada Republike Slovenije 
izda odločbo o razrešitvi dr. Uroša Sveteta s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja 
Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo, in sicer z dnem 30. 6. 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o imenovanju dr. Uroša Sveteta za vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike 
Slovenije za informacijsko varnost 
 
Dr. Uroša Sveteta, roj. 26. 4. 1975, se imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike 
Slovenije za informacijsko varnost, in sicer od 1. 7. 2019 do imenovanja direktorja po 
predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. 12. 2019. 
 
Dne 17. 4. 2018 je bil sprejet Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki ureja področje 
informacijske varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih 
sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh 
varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in 
gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zakon dalje določa minimalne varnostne zahteve 
in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance tega zakona. Prav tako ureja pristojnosti, 
naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, 
enotne kontaktne točke za informacijsko varnost, nacionalne skupine za obravnavo incidentov s 
področja varnosti elektronskih omrežij in informacij in skupine za obravnavo incidentov s 
področja varnosti elektronskih omrežij in informacij organov državne uprave na področju 
zagotavljanja informacijske varnosti. Pristojni nacionalni organ je skladno z ZInfV  Uprava za 
informacijsko varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.    
 
Zakon o javnih uslužbencih določa, da se položaj direktorja organa v sestavi pridobi z odločbo o 
imenovanju, ter da direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra 
oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. V istem zakonu je določeno, 
da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj 
brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. 
Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje.  
 
V zvezi z navedenim je Ministrstvo za javno upravo podalo predlog, s katerim Vladi Republike 
Slovenije predlaga, da za vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za 
informacijsko varnost z dnem 1. 7. 2019 imenuje dr. Uroša Sveteta, in sicer do imenovanja 
direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 
31. 12. 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov 
 
Vlada je na današnji seji z dnem 21. 6. 2019 imenovala Katarino Štrukelj za vršilko dolžnosti 
direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, in sicer do 
imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest 
mesecev, to je do 20. 12. 2019. 
 
Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena med drugim določa, da generalne 
sekretarje, generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in 
direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je 
direktor vladne službe odgovoren. 
 
V devetem odstavku 83. člena ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega 
postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena zakona 
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.  
 
Postopek javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov do 20. 6. 2019, ko poteče mandat sedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja, 
še ne bo zaključen. 
 
Glede na navedeno generalni sekretar Vlade Republike Slovenije predlaga vladi, da se Katarino 
Štrukelj z dnem 21. 6. 2019 imenuje za vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike 
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem 
natečajnem postopku, vendar najdlje do 20. 12. 2019. Katarina Štrukelj izpolnjuje predpisane 
pogoje za opravljanje nalog vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za 
oskrbo in integracijo migrantov. 
 
Katarina Štrukelj je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz 
sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite (sprejem, oskrba in 
uresničevanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter integracijo oseb s priznano 
mednarodno zaščito). Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru Ministrstva za notranje 
zadeve, kot npr. vodenje Operativne službe, koordiniranje t.i. Dublinske pisarne, v letih 2004 do 
2008 je bila vodja Azilnega doma, od leta 2008 pa do 2017 pa vodja Sektorja za nastanitev, 
oskrbo in integracijo. Od leta 2017 je zaposlena na Uradu Vlade RS za oskrbo za oskrbo in 
integracijo migrantov, kjer vodi Sektor za nastanitev in oskrbo.    
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 
 
 
Imenovanje člana nadzornega sveta Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.  
 
Vlada je imenovala Jerneja Bortolata za člana nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica, d. 
o. o., in sicer za obdobje štirih let. 
 
Zakon o Kobilarni Lipica in Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna 
Lipica d.o.o. namreč določata, da nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih Vlada RS 
imenuje štiri člane. Tri člane nadzornega sveta predlaga minister, pristojen za turizem, enega 
pa minister pristojen za živinorejo.  
 
S sklepom Vlade Republike Slovenije so bili zaradi takojšnje operativne funkcionalnosti družbe 
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. že imenovani trije člani, ki so predstavniki ustanovitelja, in sicer 
dva člana, ki sta bila predlagana s strani ministra, pristojnega za turizem in en član, ki ga je 
predlagal minister, pristojen za živinorejo. Četrtega člana nadzornega sveta, ki ga mora 
imenovati ustanovitelj, pa je bilo potrebno, kot to predvideva ZKL-1, predhodno še uskladiti z 
Občino Sežana, predlog občine pa je moral potrditi tudi občinski svet.  
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Občina Sežana je tako predlagala Jerneja Bortolata, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa je z izbiro soglašalo in predložilo Vladi Republike Slovenije, da ga imenuje za 
člana nadzornega sveta. Nadzorni svet Holdinga Kobilarna Lipica d.o.o. je tako popoln. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odpoklic izrednih in pooblaščenih veleposlanikov in veleposlanic ter generalnih 
konzulov Republike Slovenije 
 
Vlada je sprejela sklep, da se spodaj navedene veleposlanike, veleposlanice in generalne 
konzule odpokliče z dolžnosti kot navedeno. 

- Veleposlaniku Andreju Slapničarju poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Francoski Republiki, v Kneževini Monako in Kraljevini Maroko s sedežem v 
Parizu ter pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
(UNSECO) z dnem 24.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo 
njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Janezu Premožetu poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Ljudski republiki Kitajski ter v Ljudski demokratični republiki Koreji, Mongoliji, 
Kraljevini Tajski in Socialistični republiki Vietnam s sedežem v Pekingu z dnem 
31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Mitji Močniku poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike Slovenije 
v Črni gori z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo 
njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Matjažu Longarju, spec. poteče razporeditev v Veleposlaništvu 
Republike Slovenije v Portugalski republiki s sedežem v Ljubljani z dnem 31.7.2019. 
Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku mag. Leonu Marcu poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Češki republiki z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini 
predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlanici mag. Evi Tomič poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa 
razporeditve v tujini predlagamo njen odpoklic. 

- Veleposlanici Barbari Sušnik poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike Slovenije 
v Državi Izrael z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo 
njen odpoklic. 

- Veleposlanici Lei Stančič poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Republiki Albaniji z dnem 31.8.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini 
predlagamo njen odpoklic. 

- Veleposlaniku Tomažu Kunstlju poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije pri Svetem sedežu in pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v 
Rimu z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njegov 
odpoklic. 

- Veleposlanici dr. Smiljani Knez poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Republiki Hrvaški z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v 
tujini predlagamo njen odpoklic. 

- Veleposlaniku Igorju Jukiču poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike Slovenije 
v Republiki Turčiji ter Libanonski republiki, Azerbajdžanski republiki, Republiki Irak in 
Islamski republiki Afganistan s sedežem v Turčiji z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa 
razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Bogdanu Benku poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Italijanski republiki ter Republiki Malti, Republiki San Marino, Republiki 
Tuniziji, pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in pri 
Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem v Rimu z dnem 31.7.2019. Zaradi 
poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Jožefu Drofeniku poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Republiki Indiji, Ljudski republiki Bangladeš, Kraljevini Butan, Federativni 
demokratični republiki Nepal in Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v 
New Delhiju z dnem 25.9.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo 
njegov odpoklic. 
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- Veleposlaniku Andreju Benedejčiču poteče razporeditev v Stalnem predstavništvu 
Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju z 
dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Jelku Kacinu poteče razporeditev v Stalnem predstavništvu Republike 
Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve 
v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlaniku Mihaelu Zupančiču poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Romuniji z dnem 31.8.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v tujini 
predlagamo njegov odpoklic. 

- Veleposlanici Aniti Pipan poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Helenski Republiki in Republiki Ciper s sedežem v Atenah z dnem 31.7.2019. Zaradi 
poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njen odpoklic. 

- Veleposlanici Jadranki Šturm Kocjan poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije v Argentinski republiki ter Republiki Čile, Republiki Paragvaj, Republiki Peru 
in Vzhodni republiki Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu z dnem 31.7.2019. Zaradi 
poteka časa razporeditve v tujini predlagamo njen odpoklic. 

- Veleposlaniku Alainu Brianu Bergantu poteče razporeditev v Veleposlaništvu Republike 
Slovenije Federativni republiki Braziliji ter Večnacionalni državi Boliviji, Republiki 
Ekvador in Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka 
časa razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Generalnemu konzulu Milanu Predanu poteče razporeditev v Generalni konzulat 
Republike Slovenije v Celovcu z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v 
tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Generalnemu konzulu Andreju Gregorju Rodetu poteče razporeditev v Generalni 
konzulat Republike Slovenije v Clevelandu z dnem 31.7.2019. Zaradi poteka časa 
razporeditve v tujini predlagamo njegov odpoklic. 

- Generalnemu konzulu dr. Borisu Jesihu poteče razporeditev v Generalni konzulat 
Republike Slovenije v Monoštru z dnem 31.8.2019. Zaradi poteka časa razporeditve v 
tujini predlagamo njegov odpoklic. 
 

Vir: MZZ 
 
  
Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta  (SKN) organov državne uprave 
za leto 2018 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta  (SKN) 
organov državne uprave za leto 2018. 
 
Preseganje dovoljenega  števila zaposlenih po SKN v letu 2018 
 
Preseganje SKN zaradi izvajanja strukturnih reform  
 
Vlada je s sklepi odobrila povečanja SKN iz naslova izvajanja strukturnih reform za skupno 40 
dovoljenih zaposlitev, in sicer za: 
- Agencijo RS za okolje - 7 zaposlitev, 
- Ministrstvo za okolje in prostor – 2 zaposlitvi,   
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - 7 zaposlitev,   
- Ministrstvo za infrastrukturo - 4 zaposlitve,    
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - 3 zaposlitve,  
- Ministrstvo za zdravje - 10 zaposlitev,    
- Ministrstvo za javno upravo - 7 zaposlitev.   
 
Preseganje SKN zaradi zaposlitev pripravnikov, kandidatov za policiste in kandidatov za 
pravosodne policiste ter zaradi premestitev zaposlenih    
 
Vlada je v zvezi z dovoljenim preseganjem določenega števila zaposlenih v SKN sprejela 
sklepe:  
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»- Če organ preseže dovoljeno število zaposlenih, določenih s SKN za leti 2018 in 2019 zaradi 
zaposlitve pripravnika v letu 2018, ki se mu pripravniška doba izteče v letu 2019, ta zaposlitev 
ne šteje kot preseganje sprejetega  kadrovskega načrta za leto 2018.  
- Če Policija in Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij presegata 
dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve kandidata za policista ali kandidata za 
pravosodnega policista, morata število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do 
31. 12. 2023.  
- Ministrstva, pri katerih je zaradi premestitve zaposlenih, katerih plače so se zaradi dela  na 
evropskih projektih financirale iz evropskih sredstev in nadaljevanje dela teh zaposlenih na 
drugih EU-projektih ni bilo možno, prišlo do povečane realizacije kadrovskega načrta, morajo 
število zaposlenih uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom najkasneje do 31. 12. 2019. »  
 
Preseganje SKN zaradi izvajanja vladnih projektov  
 
Organi državne uprave, ki so vključeni v izvajanje projektov, ki jih je sprejela vlada, lahko v 
obdobju izvajanja teh projektov presežejo dovoljeno število zaposlenih po SKN,  in sicer za: 
 

- Oblikovanje interventnih skupin za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj - skupaj 20 
zaposlitev za obdobje 2 let. 
 
-Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih 
zavodov -  5 zaposlitev za Ministrstvo za zdravje, za obdobje do 30. 11. 2021.  
 
-Odpravo zaostankov pri reševanju pritožb na MDDSZ – 4 zaposlitve za Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, za obdobje do 31. 10. 2018.  
 
-Vzpostavitev dodatnih kapacitet za oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito in integracijo oseb 
z mednarodno zaščito - 8 zaposlitev za Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo 
migrantov za  obdobje 2 let. 
 
- Za implementacijo projekta množičnega vrednotenja nepremičnin v skladu z Zakonom o 
množičnem vrednotenju nepremičnin – 10 zaposlitev za množično vrednotenje nepremičnin v 
Geodetski upravi Republike Slovenije, Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, za 
obdobje od maja 2018 do decembra 2020.  

 
Povečanje dovoljenega števila zaposlenih v SKN za leto 2018 
 
ZIPRS1819 med drugim določa, da neposredni uporabniki proračuna države in posredni 
uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2018 in 2019 tako, da 
dovoljeno število zaposlenih ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih določenega v 
kadrovskih načrtih za leto 2017. V skladu z ZIPRS1819 pa lahko vlada ob predhodnem soglasju 
Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo, v izjemnih primerih odloči, da se dovoljeno 
število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov  v letu 2018 poveča za 
največ 0,7 odstotka. Za zaposlitve iz tega odstavka mora organ državne uprave zagotoviti 
sredstva za stroške dela v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu. 
 
Vlada je soglašala, da se dovoljeno število zaposlenih v SKN za leti 2018 in 2019 na podlagi 
ZIPRS1819 poveča za leto 2018 za skupno 217 kvot, in sicer: 
  - Ministrstvu za pravosodje za 20, 
  - Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji za 107, 
  - Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za 20; 
 - Vladnim službam odgovornim predsedniku Vlade Republike Slovenije za 5, 
  - Vladnim službam odgovornim generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije za 4, 
  - Ministrstvu za zunanje zadeve za 7, 
  - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za 2,  
  - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 3, 
  - Ministrstvu za infrastrukturo za 8, 
  - Ministrstvu za okolje in prostor za 1, 
  - Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 9, 
  - Ministrstvu za zdravje za 6,  
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  - Ministrstvu za javno upravo za 20, 
  - Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za 2, 
  - Ministrstvu za kulturo za 1;  
 
 - Vladnim službam odgovornim generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije za 2 (za 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov). 
 
Realizacija  SKN  za  leto 2018, doseganje  dovoljenega  števila zaposlenih na dan     
    31. 12. 2018 ter dovoljeno preseganje SKN za leto 2018  
 
Od določitve SKN za leti 2018 in 2019, od dne 21. 12. 2017 do konca leta 2018, se je SKN za 
leto 2018 spreminjal v skladu s sprejetimi sklepi Komisije Vlade Republike Slovenije za 
administrativne zadeve in imenovanja oz. sklepi Vlade Republike Slovenije o spremembah 
sprejetega SKN za leto 2018.  
 
Skupno število dovoljenih zaposlitev v SKN za leto 2018 se je povečalo za 2 zaposlitvi in sicer 
zaradi prenosa 2 kvot iz ZKN pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (ena kvota iz 
Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
– CMEPIUS in ena kvota iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti - CŠOD) v SKN Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Ostali prenosi kvot v SKN med posameznimi organi državne uprave med letom niso povzročili 
povišanja v skupnem seštevku dovoljenih zaposlitev v SKN za leto 2018.  
 
Razlika med številom zaposlenih po SKN na dan 31. 12. 2018 in dovoljenim številom zaposlitev 
z vključenimi spremembami po 21. 12. 2017 kaže na število nerealiziranih zaposlitev po 
posameznih organih državne uprave. Tako v vladnih službah skupaj ni bilo realiziranih 27 
zaposlitev, v civilnem delu organov državne uprave ni bilo realiziranih 105 zaposlitev, v vseh 
organih državne uprave skupaj pa ni bilo realiziranih 937 zaposlitev. 
 
Do odstopanja od dovoljenega števila zaposlitev je prišlo v Ministrstvu za okolje in prostor (za 
40), sledijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (za 16), Ministrstvo za obrambo (za 
13), Ministrstvo za zunanje zadeve (za 10), Ministrstvo za zdravje (za 8), Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za 5) in Ministrstvo za infrastrukturo (za 4). Glede na 
dovoljeno preseganje SKN za leto 2018 so ministrstva, ki so presegala to število, posredovala 
pojasnila  
 
Primerjava med realizacijo SKN za leti 2017 in 2018 ter doseganjem dovoljenega  števila  
zaposlenih na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 
 
Razlika med številom zaposlenih po SKN na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2017 kaže 
zmanjšanje za 197, za toliko je bilo na dan 31. 12. 2018, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 
2017, manj zaposlitev po SKN – v vseh organih državne uprave skupaj.  
 
V civilnem delu organov državne uprave je bilo na dan 31. 12. 2018,  v primerjavi s številom 
zaposlenih na dan 31. 12. 2017,  12 več zaposlenih, v Slovenski vojski pa 135 manj zaposlenih,   
za 77 se je zmanjšalo tudi število zaposlenih  v Policiji.   
 
Uresničevanje SKN pristojno ministrstvo spremlja mesečno ter podatke objavlja na svoji spletni 
strani ter na portalu OPSI.   
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
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Vpis lastninske pravice v korist DARS, d.d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za 
potrebe gradnje avtocest 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep za vpis lastninske pravice v korist DARS, d.d. na 
presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 2604 – Bertoki in k. o. 
1958 – Brezovica. 
 
V skladu s 14. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji  ima družba DARS, 
d.d. ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zakona, ki ureja stvarno premoženje 
države, na podlagi ZDARS-1 lastninsko pravico na nepremičninah, ki so bile pridobljene za 
gradnjo avtocest, vendar delno ali v celoti niso bile uporabljene za njihovo gradnjo, upravljanje 
ali vzdrževanje.  
 
Na podlagi 16. člena ZDARS-1 se navedena zakonita lastninska pravica DARS, d.d. vpiše v 
zemljiško knjigo na podlagi sklepa vlade, ki vsebuje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in 
druge podatke, potrebne za vpis v zemljiško knjigo. Ta vpis nima oblikovalnega učinka. Kot 
izhaja iz 17. člena ZDARS-1, za premoženje iz tretje alinee 14. člena ZDARS-1 ne velja 
prepoved razpolaganja ali obremenjevanja.  
 
Predmetni nepremičnini sta bili pridobljeni za potrebe gradnje avtoceste na odseku Navezava 
Luke Koper na AC omrežje in Šentjakob - Blagovica, ko so se za ta namen skladno z veljavnimi 
prostorskimi akti pridobivale nepremičnine, vendar za gradnjo AC niso bile uporabljene, prav 
tako niso potrebne za upravljanje ali vzdrževanje avtocest. Nepremičnini, ki sta predmet tega 
sklepa, predstavljajo ti. presežni nepremičnini v smislu tretje alinee 14. člena ZDARS-1. Ker je 
DARS, d.d. na teh nepremičninah že pridobil lastninsko pravico z uveljavitvijo zakona (tj. 4. 12. 
2010), se vladi predlaga v sprejem sklep, ki bo omogočil deklaratoren vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo.  
 
DARS, d.d. v skladu z izrecnim pogodbenim določilom sam krije vse stroške vknjižbe lastninske 
pravice v svojo korist. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Imenovana delovna skupina za preučitev položaja upravičencev po vojnih zakonih 
 
Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za obravnavo položaja 
upravičencev po vojnih zakonih. 
 
Pravni položaj vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja je urejen v treh tako 
imenovanih vojnih zakonih, v Zakonu o vojnih invalidih, v Zakonu o vojnih veteranih in v Zakonu 
o žrtvah vojnega nasilja. Navedeno dopolnjuje še Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za 
Slovenijo 1991. Na tej podlagi govorimo o vojnih upravičencih. 
 
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se soočamo s številnimi 
pobudami vojnih upravičencev v smeri dopolnitev in izboljšanja njihovega pravnega varstva, kar 
utemeljujejo u ugodnim javno finančnim položajem, v katerem je trenutno Republika Slovenija. 
Vojni veterani izpostavljajo predloge po dopolnitvi veljavne zakonodaje z novimi kategorijami 
vojnih veteranov in po dopolnitvi z nekaterimi novimi pravicami oziroma njihovi spremembi v 
smeri njihove višje ravni. V podobnih vsebinah so tudi predlogi vojnih invalidov.        
 
Namen delovne skupine je, da nabor odprtih vprašanj s strani vojnih upravičencev preuči in 
kolikor bo to potrebno, pripravi predlog možnih sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo 
njihov položaj in sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za notranje zadeve oziroma Ministrstva za obrambo. 
 
V delovno skupino so bili imenovani:  
- Breda Božnik (vodja delovne skupine) in Jelka Janež Tavčar (namestnica), kot predstavnici 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
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- mag. Melita Šinkovec in Zdravko Mele (namestnik), kot predstavnika Ministrstva za notranje 
zadeve,  
- mag. Miloš Bizjak in Srečko Zajc (namestnik), kot predstavnika Ministrstva za obrambo in 
- Mojca Dolenc, kot predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 
 
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Jezersko 
 
Vlada je z Občino Ivančna Gorica sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu državnega 
premoženja. 
 
Državno premoženje, ki se prenaša sta nepremičnini, ki sta v upravljanju Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije. Zadevni nepremičnini predstavljata 
staro cesto v dolžini približno 1700 metrov, ki povezuje naselje Zgornje Jezersko in mejni 
prehod Jezersko. Zadevni nepremičnini se z namenom uporabe v razvojne namene na občino 
prenašata zaradi izvedbe načrtovanega projekta »Ureditev ceste in steze v Občini Jezersko«. 
 
Skladno z načrtovanim  projektom bo občina v spodnjem delu asfaltirala vozišče v dolžini okrog 
100 metrov in širini okrog 2,5 metra. Uredila bo tudi odvodnjavanje ter nasula in utrdila bankine, 
v zgornjem delu pa bo utrdila stezo za zagotovitev prehodnosti ter izvajala zimsko in letno 
vzdrževanje 
 
Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike 
Slovenije pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Ivančna Gorica 
 
Vlada Republike Slovenije je z Občino Ivančna Gorica sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu 
državnega premoženja. 
 
Državno premoženje, ki se prenaša je nepremičnina, ki je v upravljanju Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije.  Prenos se opravi z namenom uporabe 
nepremičnine v razvojne namene, to je izvedba načrtovanega projekta »Ureditev centra Višnje 
Gore«. Občina bo zadevno nepremičnino uporabljala za parkirne prostore, skladno z 
načrtovanim projektom pa bo občina parkirne površine utrdila z dodatnim nasutjem, namestila 
urbano opremo, klopi, koše in stojala za kolesa, zasadila drevesa ter ozelenila ostale površine. 
 
Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike 
Slovenije pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada izdala Javni poziv Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnike 
ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, 01410-23/2019, 
 
Vlada je določila besedilo Javnega poziva Vlade Republike Slovenije kandidatom za 
predstavnike ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, ki bo objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za kulturo. 
 
Vlada imenuje komisijo za pregled prispelih vlog na objavljeni javni poziv za predstavnike 
ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije v naslednji sestavi: 
- Tamara Vonta, generalna direktorica Direktorata za medije, Ministrstvo za kulturo, 
- Miloš Kosić, namestnik generalnega sekretarja, Ministrstvo za kulturo, 
- Matej Srdinšek Firm, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve, Ministrstvo za kulturo, 
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- Bojana Kovačič, sekretarka, Ministrstvo za kulturo. 
 
Naloga komisije je pregledati prispele vloge na objavljeni poziv ter pripraviti seznam kandidatov, 
ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske 
tiskovne agencije. 
 
O opravljenem delu komisija sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 
 
V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji je nadzorni svet organ nadzora in je 
sestavljen iz petih članov oziroma članic. Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade 
imenuje štiri člane nadzornega sveta, in sicer enega člana izmed strokovnjakov za medije, 
enega člana izmed ekonomsko-finančnih strokovnjakov, enega člana izmed pravnih 
strokovnjakov ter enega člana izmed strokovnjakov za informatiko. Vlada najmanj šest mesecev  
pred iztekom mandata članov nadzornega sveta agencije objavi javni poziv. V javnem pozivu se 
določijo pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta, ter rok za prijavo na javni poziv, ki ne 
sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od objave javnega poziva.  
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
 


