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Vlada sprejela razrez proračunskih odhodkov za leti 2020 in 2021 
 
Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih 
uporabnikih. Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je v skladu s sprejetim 
javnofinančnim okvirjem za leto 2020 določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto 2021 pa pri 
10,46 milijarde evrov. Vlada proračun pripravlja z mislijo na blaginjo in stabilnost, upoštevala pa 
bo tudi fiskalno pravilo.  
 
Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega 
memoranduma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir za pripravo proračunov za 
prihodnji dve leti. Poleg tega je določila tudi terminski načrt priprave predloga proračunov za leti 
2020 in 2021. 
 
Proračunski uporabniki morajo predloge finančnih načrtov pripraviti do 29. avgusta. Vlada jim je 
ob tem med drugim naložila, da načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh 
zakonskih obveznosti, da načrtujejo pravice porabe za tiste prevzete obveznosti, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2020 oziroma 2021 in da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste 
investicij, ki predstavljajo največji multiplikator za gospodarsko rast. 
  
Državni proračun za leto 2020 omogoča za 290 milijonov evrov višje izdatke, kot so določeni z 
rebalansom proračuna za 2019, v letu 2021 pa ostajajo na približno enaki ravni oziroma se 
povečujejo za pet milijonov evrov. To bo omogočilo izvajanje zakonskih obveznosti in zavez iz 
dogovora glede plač v javnem sektorju ter porabo EU sredstev skladno s sprejetimi dokumenti. 
Ne omogoča pa to dodatnih povečanj ali novih obveznosti, ne da bi hkrati sprejeli ukrepe za 
primerljivo zmanjšanje izdatkov. S tem zagotavljamo spoštovanje fiskalnega pravila. 
 
Prioritete vlade pri pripravi proračuna se osredotočajo na razvojne projekte, socialo in plače. 
Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je ob tem dodal: »Mislimo na blaginjo in stabilnost. 
Držimo se zakona in fiskalnega pravila. Prekomerni porabi smo rekli odločen NE.« Proračunski 
presežek je za leto 2020 predviden v višini 0,8 % BDP, leta 2021 pa se bo povzpel na 1,2 % 
BDP. Javnofinančni presežek za leto 2020 je medtem načrtovan v višini 1 % BDP, za leto 2021 
pa v višini 1,1 % BDP. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela novelo Zakona o matičnem registru 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem 
registru, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. S predlogom 
zakona se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, hkrati pa vsebuje rešitve, 
potrebne zaradi usklajevanja z Družinskim zakonikom in Zakonom o partnerski zvezi. 
 
Ključne novosti predloga zakona so: 

 Odpravlja se pomanjkljivost pri vpisovanju matičnih dejstev iz tujine - pri podatkih, ki se 
nanašajo na kraj nastanka matičnega dejstva iz tujine (rojstvo, sklenitev zakonske 
zveze, smrt), se dodaja podatek o državi nastanka. 

 Ker se je v praksi izkazalo, da je iskanje zakonitih dedičev pri sestavi smrtovnice 
dolgotrajno, veljavni zakon pa določa pravno podlago za povezavo le med otroki in 
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starši, se vzpostavlja pravna podlaga za povezavo tudi v obratni smeri, kar omogoča, 
da so pri vpisu staršev vidni tudi njihovi potomci. 

 Vzpostavlja se pravna podlaga za vpis očetovstva v matični register po že vpisanem 
rojstvu tudi za otroka tujca, rojenega na območju Republike Slovenije, če za navedeno 
obstaja ustrezna pravna podlaga (npr. listina tujega organa o priznanju očetovstva). 

 Pristojnost za izdajo potrdila o rojstvu, kadar je otrok rojen zunaj zdravstvenega zavoda 
brez prisotnosti zdravnika, se razširja tudi na diplomirane babice in druge osebe 
medicinske stroke, ki so vodile porod. 

 Omogoča, da se poleg v tujini nastalih sprememb osnovnih matičnih dejstev v matični 
register vpisujejo tudi druge spremembe osebnega stanja ali drugih podatkov, nastale v 
tujini (kot je to npr. sprememba osebnega imena, ki je bila izvedena v tujini 
posamezniku, ki je dvojni državljan).  

 Zaradi preprečevanja trgovine z belim blagom, zlasti iz tujine, predlog zakona 
ustrezneje ureja vpis rojstev zunaj zdravstvene ustanove brez strokovne pomoči in 
naknadni vpis rojstev iz tujine v primeru dvoma v verodostojnost predložene tuje listine 
za vpis rojstva. V primeru dvoma se dopušča dokazovanje starševstva na podlagi DNK 
analize, ki jo opravi za to pristojna ustanova - Inštitut za sodno medicino Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

 Ustrezneje se ureja upravičenost do vpogleda v podatke v matičnem registru, ki se 
omejuje na posameznika oz. pooblaščeno osebo, upravičenost do pridobitve izpiska o 
umrli osebi, ki se omejuje na ožje družinske člane, medtem ko se upravičenost do 
pridobitve podatkov na podlagi izkazanega pravnega interesa omejuje le na potrdila iz 
matičnega registra. 

 Spreminja pogoje, pod katerimi je mogoče posredovati podatke o umrli osebi, s tem ko 
predhodno neživljenjsko ureditev obveznih soglasij ožjih družinskih članov nadomešča 
z možnostjo vnaprejšnjega evidentiranja izrecnega nasprotovanja oziroma prepovedi, k i 
jo lahko podajo zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda. 

 
Spremembe so potrebne tudi zaradi implementacije Zakona o partnerski zvezi, ki je uvedel nov 
institut življenjske skupnosti, to je partnersko zvezo, in Družinskega zakonika, ki roditeljsko 
pravico poimenuje kot starševsko skrb, uvaja nov institut podelitve starševske skrbi sorodniku in 
nadomešča institut odvzema poslovne sposobnosti. Novi podatki se bodo vodili v matičnem 
registru v okviru podatkov o osebnem statusu posameznika.  
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Vlada  sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih 
 
Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravilih in ga pošlje v Državni zbor po skrajšanem postopku. Pri predlaganih 
spremembah Zakona o zdravilih gre za manj zahtevno uskladitev zakona s pravom Evropske 
unije (EU). Na področju preskrbe z zdravili iz človeške plazme v Republiki Sloveniji zakon ne bo 
več opredeljeval prednostne preskrbe z zdravili iz plazme, pridobljene v Sloveniji. Poleg tega bo 
natančneje oziroma pravilneje določal opredelitev za biološko zdravilo v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini in veterinarski medicini. 
Obenem pa bo podrobneje opredeljeval izraz "zaščitna elementa" na zunanji ovojnini zdravila, 
ki obsega oznako v obliki dvodimenzionalne (2D) črtne kode, ki omogoča identifikacijo 
posameznega pakiranja zdravila in preverjanje njegove avtentičnosti, ter pripomoček za zaščito 
pred poseganjem v zdravilo, s katerim se lahko preveri, ali se je posegalo v ovojnino zdravila. 
 
S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (Predlog zakona) se 
izvršuje sodba Sodišča EU v zadevi Medisanus (C-296/15) z dne 8. junija 2018, ki je odločilo, 
da prednostna preskrba z zdravili iz plazme in sklicevanje nanjo v postopkih javnega naročanja 
nista v skladu s predpisi EU.  
 
Opredelitev »zaščitna elementa« na zunanji ovojnini zdravila je potrebna zaradi uskladitve z 
Direktivo 2011/62/EU in z Delegirano uredbo 2016/161/EU. Od 9. februarja 2019 morajo 
proizvajalci zdravil, ki se izdajajo na zdravniški recept, na humana zdravila nameščati zaščitne 
elemente. Sprememba zakona je nujna zaradi opredelitve izjem od navedenih obveznosti, 
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predvsem za zdravila, ki so v Republiko Slovenijo interventno uvožena iz tretjih držav in ne 
bodo opremljena z zaščitnima elementoma. Določbe Zakona o zdravilih, ki se nanašajo na 
zaščitne elemente, namreč tovrstnih izjem ne predvidevajo, zato bi lahko prišlo do motenj pri 
preskrbi predvsem z nujnimi interventno uvoženimi zdravili. 
 
Natančnejšo oziroma bolj pravilno opredelitev za biološko zdravilo določata direktivi, ki urejata 
področje zdravil za uporabo v humani ali veterinarski medicini. 
  
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Ustreznejši normativni okvir za učinkovitejši boj proti korupciji 
 
Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na 
področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanje korupcijskih 
tveganj v Republiki Sloveniji. 
 
Poglavitni cilj predloga zakona se v primerjavi z letom 2010, ko se je prvič sprejemal, ni 
bistveno spremenil, in sicer ostaja cilj, da država zagotovi pogoje, da funkcionarji in javni 
uslužbenci svoje delo opravljajo pošteno, odgovorno, profesionalno in transparentno ter tako 
nadaljuje učinkovito uresničevanje strateških ciljev, določenih v Resoluciji o preprečevanju 
korupcije v Republiki Sloveniji. Cilj novele zakona je tudi spodbujanje poštenega in 
transparentnega vedenja funkcionarjev, javnih uslužbencev in ostalih zaposlenih v širšem 
javnem sektorju ter spodbujanje dobrih praks vseh vpletenih v procese odločanja, vse našteto 
pa na način takšnih sprememb in dopolnitev ZIntPK, ki bodo uveljavile, rešitve, ki temeljijo na 
razmisleku in dejanskih pomanjkljivostih sedanje ureditve. K pripravi sprememb in dopolnitev 
določb ZIntPK se je pristopilo s ciljem, da se ob spremembah ohranijo usmeritve, namen in cilji 
veljavne ureditve ter da KPK obdrži položaj samostojnega in neodvisnega organa pri izvajanju 
svojih pooblastil in zakonskih pristojnosti. 
 
Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve: 

- Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti "sodelujočih" v 
postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane 
spremembe spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma korupcije tako, da je 
poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih 
odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK. 
 

- Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da 
kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde 
strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti. 
 

- Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje 
prepovedi prejemanja daril se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za 
javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih 
uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga se izdaja novega pravilnika, ki 
bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni. 
 

- Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad 
premoženjskim stanjem. 
 

- Določneje se ureja pravna podlaga za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja KPK, 
ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev (Erar). 
 

- Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK. 
 

Vlada meni, da bo zakonodajalec z zagotovitvijo ustreznejšega normativnega okvira prispeval k 
učinkovitejšemu boju proti korupciji ter s tem spodbudil tudi KPK, da še učinkoviteje pristopi k 
izvajanju svojih nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije.  
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Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Vlada spremenila Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o delovnem času v organih 
državne uprave in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Zakon o Vladi Republike Slovenije daje vladi pooblastilo za urejanje delovnega časa v organih 
državne uprave. 
 
S predlagano spremembo Uredbe o delovnem času v organih državne uprave se ureditev 
delovnega časa v organih državne uprave v Sloveniji približuje trendom v drugih državah 
članicah Evropske unije glede določitve okvirja delovnega časa v organih državne uprave z 
namenom spodbujanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem javnih uslužbencev.  
 
S spremembo uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. Po novem je začetek delovnega časa 
določen med 7.00 in 9.00, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30. Posledično se 
spreminja tudi del uredbe, ki ureja premakljiv delovni čas in obvezno prisotnost v vladnih službah, 
ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na 
delovnem mestu bo po novem od 9.00 do 15.00. 
 
Predlagane spremembe uredbe ne spreminjajo dnevne delovne obveznosti, saj še vedno velja, 
da dnevna delovna obveznost traja praviloma 8 ur, razen v organih, ki nimajo petdnevnega 
tedenskega delovnika.  
 
Predlagana sprememba uredbe ne posega v določbe Uredbe o upravnem poslovanju, ki urejajo 
poslovni čas in uradne ure. Kljub spremenjenemu trajanju obvezne prisotnosti na delovnem 
mestu in premakljivemu delovnem času pa je predstojnik organa dolžan organizirati delovni 
proces tako, da bo upoštevan poslovni čas, ki ga določa Uredba o upravnem poslovanju, ter 
uradne ure, ki so določene v tej uredbi. 
 
Če bodo predstojniki organov ocenili, da je zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi 
narave dela (informacijska podpora, komunikacije in podobno), ki mora biti opravljeno izven 
okvirov, ki jih po novem določa uredba, potrebno določiti premakljiv začetek in konec delovnega 
časa drugače, bodo lahko ponovno zaprosili za soglasje ministra, pristojnega za javno upravo, 
za drugačno določitev premakljivega delovnega časa. 
 
V raziskavi, ki jo je izvedla Zvezna Republika Avstrija v letu 2018 v okviru mreže EUPAN 
(European Public Administration Network), katere članica je tudi Slovenija, so bili zbirani podatki 
o razponu delovnega časa (timeframes for flexitime) v organih državnih uprav posameznih 
držav in v Evropski komisiji, kot izhaja iz spodnje tabele1: 
 

 Razpon delovnega časa 

Belgija (BE) 7.00–19.00 

Češka (CH) 6.00–22.00 

Estonija (ES) 7.30–18.00/15.30 (petek) 

Finska (FI) 6.30–9.30, 15.00 – 19.30 

Francija (FR) 7.30–18.00 

Grčija (GR) Prihod med 7.00 in 9.00 v 30-minutnih intervalih; javni uslužbenec 
mora delati 8 ur na dan 

Irska (IE) 8.00–19.00 

Luksemburg (LU) 6.30–19.30 

Norveška (NO) 6.00–21.00 

Poljska (PL) Prihod med 7.00 in 9.30; javni uslužbenec mora delati 8 ur na dan 

                                                      
1 Povzeto po New Way of Working in Public Administration; Zvezno ministrstvo za javne storitve in šport Zvezne 

Republike Avstrije, Dunaj 2018, str. 105; 
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Portugalska (PT) 8.00 – 19.00 

Slovaška (SK) 7.00 – 18.00 

Švedska (SE) 6.00 – 19.00 

Evropska komisija (EC) 7.00 – 20.30 

 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 
2018 
 
Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s 
poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober). 
 
Vlada se je seznanila s škodo in ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 
68,1 milijona evrov ter v vseh štirih posameznih naravnih nesrečah presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860 evrov) in je tako dosežen 
limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.  
 
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravilo skupni Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v 
letu 2018 (maj, junij, julij, oktober), v skupni višini 31,5 milijona evrov. Sredstva za leto 2019 se 
zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 15 
milijonov evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo 
stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko 
pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske 
vojske 
 
Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za Osrednje 
vadišče Slovenske vojske (OSVAD). 
 
Osnovni cilji načrtovanih ureditev so: posodobitev vojaške infrastrukture območja OSVAD, ki že 
služi obrambnemu namenu; zagotavljanje varnosti ljudi, živali in premoženja na tem območju, 
zagotavljanje pogojev za: ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave, varstvo okolja in 
naravnih dobrin, upravljanje voda in varovanje zdravja ljudi. 
 
Prostorske ureditve bodo obsegale rekonstrukcije in odstranitev nekaterih obstoječih objektov in 
infrastrukture ter gradnjo novih objektov in infrastrukture potrebne za izvajanje vadbenih 
aktivnosti Slovenske vojske: vadišče Poček, vključno s centrom Bile; strelišče Bač; varnostno 
območje; interna komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura za 
izvajanje; navezava območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko 
infrastrukturo; varnostno nadzorni in opozorilni sistem na cestah, ki potekajo skozi območje 
državnega prostorskega načrta; okoljevarstveni ukrepi in ureditve. 
 
Območje DPN leži v petih občinah: Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica. 
Glede na načrtovane prostorske ureditve in dopustne rabe se deli na ožja območja, namenjena 
izključno izvajanju dejavnosti obrambe in na širše varnostno območje, v katerem ni načrtovanih 
prostorskih ureditev. Ožji območji, izključno namenjeni dejavnosti obrambe, sta vadišče Poček 
in strelišče Bač. Vadišče Poček leži v občini Postojna, razen dveh manjših dislociranih enot 
(artilerijska opazovalnica in vadbeni položaj veliki Javornik), ki delno ležita tudi v občinah 
Cerknica in Pivka. Njegovo varnostno območje poleg v občini Postojna leži tudi v občinah Pivka, 
Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica. Strelišče Bač v celoti leži v občini Ilirska Bistrica. 
Njegovo varnostno območje poleg v občini Ilirska Bistrica leži tudi v občini Pivka. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
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Vlada sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena »VAJA POSTOJNA 2019« 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena »VAJA POSTOJNA 
2019«. Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo 
s tem sklepom seznanila organizatorje in vse sodelujoče v vaji.   
 
»Vaja POSTOJNA 2019« je vaja državnega pomena. Organizirana bo kot  enodnevna, 
teoretična in praktična vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, kar je določeno z načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letu 2019. Vaja bo potekala v petek, 18. oktobra 2019, v Postojni v 
okviru prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019«.  
 
Na vaji bodo preverjene pripravljenost in odzivnost sil za zaščito, reševanje in pomoč na 
posledice močnega neurja z močnim vetrom, prometno nesreče s požarom na prometnem 
sredstvu, požar v poslovno trgovskem objektu, odkritje dela strehe osnovne šole, podrta 
drevesa in prejetje ovojnice z neznano prašnato snovjo v vložišču občine. 
 
V izvajanje nalog zaščite in reševanja se bodo vključili pristojni organi, službe in organizacije na 
lokalni, regijski in državni ravni, ki so predvideni za ukrepanje in izvajanje nalog in ukrepov 
zaščite, reševanja in pomoči. Preverjene bodo zmogljivosti in ukrepanje ob različnih verižnih 
nesrečah v večjem naselju in preizkušeno  sodelovanje različnih služb in enot, ki sodelujejo v 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter pripravljenost vodij intervencij, poveljnikov in 
štabov Civilne zaščite. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Soglasje k pobudi Občine Mirna Peč za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega 
pomena v območju DLN za avtocesto na odseku Ponikve - Hrastje   
 
Vlada je Občini Mirna Peč izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega 
pomena v območju državnega lokacijskega načrta (DLN) za avtocesto na odseku Ponikve - 
Hrastje, na zemljišču v k.o. Hmeljčič. 
 
Pobuda Občine Mirna Peč se nanaša na prostorski razvoj industrijskih in proizvodnih dejavnosti 
med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas v neposredni bližini AC odseka Ponikve – Hrastje. 
Obe coni, industrijska in gospodarska, se urejata na podlagi veljavnih občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN). Občina želi območji medsebojno povezati z novo lokalno cesto in 
komunalno infrastrukturo, hkrati pa zaokrožiti površine za namen proizvodnje, industrije in 
storitvenih dejavnosti.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem  
 
Vlada se je seznanila s 5. poročilom Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, 
katere temeljna naloga je priprava in uskladitev strokovnih podlag za aktivno sodelovanje 
predstavnikov Republike Slovenije v okviru pripravljalnih aktivnosti za uvedbo enotnega 
patentnega sistema. 
 
Poročilo opisuje izvedene aktivnosti medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, ki 
v največji meri obsega predvsem usklajevanje Sporazuma o Enotnem sodišču za patente. 
Načrtovani začetek veljavnosti Sporazuma se odmika zaradi ustavne presoje Sporazuma pred 
nemškim ustavnim sodiščem. V zvezi z uveljavitvijo Sporazuma je tudi nerešeno vprašanje 
učinka nameravanega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, saj je Združeno 
kraljestvo ena od treh držav pogodbenic, ki morajo ratificirati Sporazum, da ta začne veljati, 
hkrati pa so pogodbenice Sporazuma lahko le države članice Evropske unije.  
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Zato sta za pripravo na uveljavitev enotnega patentnega sistema bila ustanovljena Pripravljalni 
odbor Enotnega patentnega sodišča in Ožji odbor Upravnega sveta Evropske patentne 
organizacije. Predstavniki Republike Slovenije, ki so člani medresorske delovne skupine za 
enotni patentni sistem, aktivno sodelujejo v obeh odborih. Zasedanj Pripravljalnega odbora se 
udeležujejo predstavniki Ministrstva za pravosodje, zasedanj Ožjega odbora pa predstavniki 
Urada RS za intelektualno lastnino. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Poročilo o delu delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje in spremembe 
Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji  
 
 
Vlada se je seznanila s 5. poročilom o delu medresorske delovne skupine za prenovo registrske 
zakonodaje in spremembe Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji. 
 
V poročilu je moč zaslediti, da so se nadaljevale aktivnosti v okviru prve faze prenove registrske 
zakonodaje, prenovile so se določbe o sistemu »Vse na enem mestu« in dopolnila se je 
ureditev vpogleda v podatke o poslovnih subjektih. 
 
Delovna skupina je predlagala pripravo in sprejem novega Zakona o Poslovnem registru 
Slovenije, v katerem bi se uredilo tudi enotno vodenje registrskih postopkov za okvirno 21 
različnih registrov in evidenc. Z novo ureditvijo bi bili postopki enotni in bolj pregledni. Podatki o 
poslovnih subjektih bi se vodili na enem mestu, to je v Poslovnem registru, s čimer bi se 
odpravilo vodenje istih podatkov v več različnih registrih.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018  
 
Vlada se je seznanila s poročilom Komisije vlade za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018.  
 
Komisija vlade za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je na podlagi tretje alineje 
drugega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
dolžna vladi poročati o izvajanju in učinkih ZPDZC-1.  
 
Nekatere sklepne ugotovitve so:  
 

− FURS je v boju proti sivi ekonomiji tudi v letu 2018 namenil posebno pozornost nadzoru 
nad delom in zaposlovanjem na črno, saj je izvedel skupno 12.754 nadzorov, od tega 
se 79 % nadzorov nanaša na področje zaposlovanja na črno. 

 
− Delež ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih se povečuje, kar posledično pomeni večje 

število vodenih prekrškovnih postopkov in sankcioniranje kršiteljev z izrekom globe, saj 
se znesek izrečenih glob vsako leto bistveno povečuje, kar kaže na dobro načrtovanje 
ciljno usmerjenih nadzorov (izbor zavezancev za nadzor, priprava usmeritev za nadzor 
ipd.) in učinkovito izvedbo samih nadzorov. 

 
− FURS je opravil 3.135 prekrškovnih postopkov, kar je 24 % več kot v letu 2017. Za 

kršitve po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je bila v 
prekrškovnih postopkih izrečena globa v skupni višini 5.957.900 EUR, kar je 22 % več 
kot v istem obdobju preteklega leta in dvakrat več kot v letu 2016. Največji del globe 
(86 %) je bil izrečen zaradi zaposlovanja na črno, kar ne preseneča, saj so za 
zaposlovanje na črno predpisane zelo visoke globe predvsem za delodajalce. 
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− FURS je v letu 2018 vložil tudi 11 kazenskih ovadb in eno naznanilo suma storitve 
kaznivega dejanja zaposlovanja na črno po 199. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). V 
tem letu je FURS prejel eno obsodilno sodbo sodišča zaradi kaznivega dejanja 
zaposlovanja na črno, s katero je sodišče storilca spoznalo za krivega in mu izreklo 
pogojno kazen (kazen zapora in denarno kazen). 

 
− Za kršitve zaradi nezakonitega zaposlovanja državljanov tretje države (šesta alineja 

prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1) so bili vodeni prekrškovni postopki pri 83 
delodajalcih, kar je skoraj 40 % več kot v preteklem letu. 

 
− Sodelovanje med inšpekcijskimi organi poteka dobro, saj je tudi v letu 2018 bilo 

izvedenih več koordiniranih akcij. Vzpostavljene so bile tudi druge oblike sodelovanja z 
inšpekcijskimi službami, kot je izmenjava podatkov in informacij. 

 
− Izvajalci osebnega dopolnilnega dela (ODD) so v letu 2018 dosegli oziroma napovedali 

skupno 2.677.606,16 EUR prihodkov, kar izhaja iz predloženih poročil o doseženem 
prihodku iz ODD. Za leto 2018 je bilo pridobljenih 21.492 vrednotnic za ODD.  

 
− TIRS na področju dela na črno opravi veliko število nadzorov, vendar gre v nadzorih za 

preverjanje ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih subjektov, kar se v javnosti 
ne pripoznava kot delo na črno, ne glede na to, da takšen nadzor pripomore k 
urejenosti trga, saj je izpolnjevanje pogojev za dejavnosti, kjer so posebej predpisani, 
ključen pogoj za zakonito opravljanje dejavnosti. 

 
− Policija v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistveno drugačnih 

načinov izvrševanja kaznivih dejanj glede na ugotovitve iz prejšnjih let. Največkrat gre 
za opravljanje dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih 
dovoljenj za delo. Še vedno ugotavlja, da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje 
pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznana pa so tudi v drugih 
storitvenih dejavnostih. 

 
− V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, v katerega spada 

kaznivo dejanje zaposlovanja na črno, je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje 
kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, pri čemer je Policija izvajala 
dejavnosti tako na sistemski kot tudi na operativni ravni. V teh primerih gre predvsem 
za neizplačevanje plač oziroma neplačevanje pripadajočih davkov in prispevkov 
zaposlenim, kadar ti ne prejmejo plačila za opravljeno delo oziroma prejmejo izplačila v 
gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oziroma nezakonitega prenehanja 
delovnega razmerja. 
 

− Zaznavajo se težave na področju zasebnega varovanja. Na tem področju je tudi največ 
informacij o izvajanju dela na črno in plačevanja »na roko«, vendar je v praksi to težko 
dokazati. Zaradi nizkih dohodkov, ki se plačujejo varnostnikom na področju zasebnega 
varovanja, ti velikokrat brez ustreznih pogodb izvajajo naloge varovanja tudi za druge 
delodajalce.  

 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada je sprejela poročilo o izvajanju RISS za obdobje 2015-2017 
 
Vlada je sprejela poročilo o izvajanju Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) za 
obdobje 2015-2017. V seznanitev ga bo posredovala Državnemu zboru. 
 
Poročilo je pripravljeno tako, da so v uvodu povzete ugotovitve po poglavjih RISS ter vizija in cilj 
RISS, sledi poročilo ter zaključek z mednarodno primerjavo osnovnih kazalnikov. V poročilu so 
poleg statističnih podatkov, mednarodnih poročil in podatkov ministrstev ter SAZU upoštevani 
predvsem podatki iz letnih poročil in letnih programov dela ter drugi podatki javnih agencij 
(Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije), javnih 
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skladov (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Javni 
sklad Republike Slovenije za podjetništvo in Javni sklad Republike Slovenije za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja), javnega zavoda (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) in 
SID banke. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Poročilo o doseganju ciljev prenove Državnega pravobranilstva Republike Slovenije 

 
Vlada je na današnji seji sprejela Poročilo o doseganju ciljev prenove Državnega 
pravobranilstva. 
 
V skladu z določbo Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) mora vlada skupaj z Državnim 
odvetništvom (DODV) v dveh letih od uveljavitve ZDOdv poročati Državnemu zboru o 
doseganju ciljev prenove Državnega pravobranilstva z novoustanovljenim Državnim 
odvetništvom. ZDOdv je začel veljati 20. 5. 2017, uporabljati pa se je začel 20. 11. 2017. 
 
Zakon o državnem odvetništvu predstavlja veliko reformo organa, saj je prinesel tako 
konceptualne kot vsebinske spremembe na področju delovanja organa. Povečal je 
samostojnost in avtonomnost DODV ter s tem povečal tudi odgovornost za strokovno delo, kar 
je bil tudi eden izmed ciljev reforme. Med pomembnejše vsebinske spremembe spada močno 
poudarjena svetovalna in pogajalska/posredniška funkcija. ZDOdv je uvedel tudi novo 
organizacijsko umestitev organa, v prehodnih določbah pa je uredil nadaljevanje dela in 
nemoten ter postopen prehod na novo ureditev. 
 
Že ob uveljavitvi, še posebej pa po začetku uporabe novega zakona, so se v zvezi z določenimi 
členi zakona pojavila nekatera odprta vprašanja oziroma dileme ali pa zapis določenih členov 
omogoča različne interpretacije njihove vsebine. Navedeno je zaradi poenotenja pri 
razumevanju in nadalje tudi izvajanju določb zakona terjalo takojšnjo odzivnost v smislu 
oblikovanja (ne zavezujočih) pojasnil oziroma stališč DODV ali pa posebne delovne skupine za 
implementacijo določb ZDOdv, ki jo je minister za pravosodje ustanovil avgusta 2017, in sicer 
ravno z namenom spremljanja izvajanja zakona v praksi in identifikacije problemov ter priprave 
neobvezujočih razlag zakona. Implementacijska skupina je sestavljena iz predstavnikov 
Ministrstva za pravosodje in DODV in je zaradi čim boljše implementacije ZDOdv ter tekočega 
odpravljanja morebitnih nejasnosti ter zavzemanja neobvezujočih stališč v zvezi z določenimi 
odprtimi vprašanji oz. dilemami vse od svoje ustanovitve dalje zelo aktivna.  
 
V Poročilu o doseganju ciljev prenove Državnega pravobranilstva z novoustanovljenim 
Državnim odvetništvom so izpostavljeni cilji in posamezne rešitve, ki so bile predvidene za 
doseganje ciljev ter preko številnih institutov predstavljena njihova učinkovitost v praksi. 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti določb tretjega in sedmega odstavka 148. 
člena Zakona o kazenskem postopku 
 
Vlada je na današnji seja sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti določb tretjega in 
sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka prvega odstavka 
216. člena Zakona o kazenskem postopku ter ga posreduje Državnemu zboru. 
 
Vlagatelji zahteve, skupina poslancev SDS in Levice, izpodbijajo ustavnost določb ZKP, kakor 
so bile spremenjene z novelo ZKP-N. Gre za določbe, ki urejajo ustno, elektronsko in 
telefonično vabljenje s strani policije v predkazenskem postopku, možnost pritožbe državnemu 
tožilcu zaradi dejanj policije v predkazenskem postopku, zbiranje prometnih in naročniških 
podatkov, zbiranje bančnih podatkov in hišno preiskavo v primeru nedosegljivosti imetnika 
prostorov. Po mnenju vlagateljev naj bi bile te rešitve v neskladju z 2., 8., 14., 15., 22., 23., 35., 
36. in 153. členom Ustave. 
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Vlada ugotavlja, da je argumentacija vlagateljev zahteve prevzeta iz pripomb, ki so bile na 
zakonodajno gradivo podane v zakonodajnem postopku, kjer so bila izpostavljena zlasti 
primernost zakonodajnih rešitev oziroma različna nomotehnična vprašanja, ne pa tudi 
prvenstveno ustavno-pravne dileme. Večina izpodbijanih določb gre v smeri večje jasnosti in 
določnosti v primerjavi z veljavno ureditvijo, poleg tega pa se pri novi ureditvi upošteva tudi 
ustavno-sodna praksa in praksa Evropskega sodišča za človekove pravice ter praksa Sodišča 
Evropske unije, predvidene pa so tudi ustrezne varovalke.  
 
Glede izvedbe hišne preiskave v prostorih nedosegljivega imetnika vlada meni, da pri 
izpodbijani rešitvi zasleduje legitimen cilj in sicer zagotovitev pravice do varnosti iz 34. člena 
Ustave. Hkrati ocenjuje, da je treba pravico imetnika oziroma zastopnika do navzočnosti 
razlagati namensko.  
 
Vlada ocenjuje, da veljavna ureditev ustrezno zagotavlja tako varovanje integritete izvedbe 
same hišne preiskave kot tudi varovanje interesov nedosegljivega imetnika prostorov. 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje 
 
 
Vlada meni, da zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ni 
utemeljena 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi Občine Tolmin za oceno ustavnosti 
121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in ga pošlje Državnemu zboru. Vlada meni, da 
zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ni utemeljena in da 
določbe Zakona o lekarniški dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. 
 
Vlada pojasnjuje, da je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti in se opravlja kot javna 
služba. Zakonodajalec je na prvo mesto postavil kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje 
preskrbe pacienta z zdravili in s tem javni interes in ne pridobitno dejavnost in ustvarjanje 
dobička.  
 
V zvezi z delom 121. člena, ki ureja prehod iz koncesijskih odločb in pogodb za nedoločen čas v 
takšne za določen čas, vlada pojasnjuje, da zakonodajalec ravno iz razloga morebitne 
nesorazmernosti posega v že pridobljene pravice in posledične neustavnosti ni posegel v 
koncesijska razmerja sklenjena za nedoločen čas v obdobju pred uveljavitvijo Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu.  
 
V zvezi z delom 121. člena, ki je izvajalcu lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije in 
registracije kot zasebnega zdravstvenega delavca omogočil statusno preoblikovanje v 
gospodarsko družbo na davčno nevtralen način, vlada pojasnjuje, da ni res, da za takšnega 
izvajalca lekarniške dejavnosti ne veljajo splošna pravila za koncesionarje po Zakonu o 
lekarniški dejavnosti. Koncesionarji so izenačeni glede izpolnjevanja pogojev ne glede na pravni 
status in ne glede na morebitno preoblikovanje v gospodarsko družbo. Zakonodajalec je torej 
koncesionarje obravnaval enakopravno, ne glede na trenutek pridobitve koncesije, je pa ob tem 
upošteval tudi, da je prej veljavna zakonodaja omogočala legitimno pridobitev koncesije pod 
drugačnimi pogoji. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Stališče vlade, ki se v imenu EU zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino 
 
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije 
zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino. Vlada podpira predlog sklepa.  
 
Ta predlog zadeva sklep o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zastopa na seji generalne 
skupščine Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV) 19. julija 2019 v zvezi s predvidenim 
sprejetjem resolucij OIV, ki bi lahko imele pravni učinek na zakonodajo Unije. 
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OIV je mednarodna znanstvena in tehnična organizacija, dejavna v sektorju vinske trte, vina, 
pijač na osnovi vina, namiznega grozdja, rozin in drugih proizvodov vinske trte. Cilji OIV so 
obveščanje o ukrepih, pri čemer se lahko upoštevajo pomisleki pridelovalcev, potrošnikov in 
drugih akterjev v sektorju proizvodov iz trte in vina, pomoč drugim mednarodnim organizacijam, 
ki se ukvarjajo z dejavnostmi standardizacije, in prispevanje k mednarodnemu usklajevanju 
obstoječih praks in standardov. 
 
Na dnevnem redu seje generalne skupščine, ki bo 19. 7. v Švici, bodo za sprejetje med drugim 
uvrščene tudi pomembne resolucije s področja enoloških postopkov, posodobitvi monografij, 
določitvi novih analiznih metod idr.  
 
O osnutkih resolucij, ki bodo predložene v glasovanje, so obširno razpravljali znanstveniki in 
tehnični strokovnjaki vinskega sektorja. Resolucije prispevajo k mednarodnemu usklajevanju 
standardov za vino in bodo določile okvir, ki bo zagotovil pošteno konkurenco pri trgovanju s 
proizvodi iz vinskega sektorja.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Vlada sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in Ministrstvom za obrambo Argentinske republike o sodelovanju na 
obrambnem področju 
 
Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Argentinske republike o sodelovanju 
na obrambnem področju. Vlada je za podpis sporazuma pooblastila ministra za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja. Vlada bo poslala pobudo za sklenitev sporazuma z 
osnutkom besedila sporazuma v potrditev Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za 
zunanjo politiko. 
 
Pobudo za sklenitev sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za obrambo Argentinske republike o sodelovanju na obrambnem področju je dalo 
Ministrstvo za obrambo. S sklenitvijo sporazuma o obrambnem sodelovanju bo postavljen 
pravno-formalni okvir za sodelovanje med ministrstvoma za obrambo obeh držav. Sporazum bo 
opredelil področja in oblike sodelovanja, omogočil prenos izkušenj, znanja in strokovne pomoči 
ter izmenjavo drugih informacij na obrambnem področju. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike glede 
skupnega usposabljanju zračno-kopenskih sil na ozemlju Republike Slovenije 
 
Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega 
dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Italijanske republike o izvajanju podpore države gostiteljice pri skupnem usposabljanju zračno-
kopenskih sil na ozemlju Republike Slovenije. 
 
Namen tehničnega dogovora z Italijansko republiko, je formalizirati bodoče sodelovanje na 
področju vojaškega letalstva z vzpostavitvijo načel in postopkov za izvajanje skupnih zračno-
kopenskih usposabljanj na ozemlju Republike Slovenije ter zagotavljanje ustrezne podpore 
države gostiteljice. Tehnični dogovor ureja zlasti pravne, logistične in finančne vidike skupnih 
zračno-kopenskih usposabljanj ter s tem vzpostavlja pogoje za bolj varna in predvidljiva vojaška 
usposabljanja iz zahtevnejših vsebin zračno-kopenske integracije, ki se bodo v prihodnjih letih 
na ozemlju Republike Slovenije izvajala v sodelovanju italijanskih zračnih sil ter Slovenske 
vojske. Vse načrtovane aktivnosti bodo potekale skladno z Zakonom o obrambi in Pravilnikom o 
vajah v obrambnem sistemu ter bodo načrtovane v letnem načrtu vaj v obrambnem sistemu.  
 

Vir: Ministrstvo za obrambo 
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Slovenija bo sodelovala v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih 
groženj 
 
Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu notifikacijskega pisma glede 
sodelovanja Republike Slovenije v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih 
groženj. Center odličnosti deluje v Helsinkih na Finskem od leta 2017. 
 
Članstvo Slovenije v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj, je ena od 
zavez v Izvedbenem načrtu za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno 
strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO), ki ga je vlada 
sprejela 17. januarja letos. 
 
Center odličnosti združuje 22 držav članic Nata in EU ter prek omrežij strokovnjakov krepi 
nacionalno in mednarodno sodelovanje, znanje in izkušnje za soočanje s hibridnimi grožnjami. 
Center odličnosti je bil vzpostavljen s podpisom Memoranduma o soglasju o Evropskem centru 
odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj 11. aprila 2017. Udeležbo novih držav v centru 
odličnosti ureja 11. člen memoranduma, ki določa, da lahko usmerjevalni odbor k sodelovanju 
povabi nove države.  
 
Usmerjevalni odbor je aprila letos Slovenijo povabil k sodelovanju. Za formalno članstvo mora 
Slovenija podpisati notifikacijsko pismo, ki ga nato podpiše direktor centra odličnosti. Z dnem 
prejema notifikacije bo Slovenija postala udeleženka memoranduma in sodelujoča v centru 
odličnosti. Skladno z določbami memoranduma bo Slovenija zagotovila udeležbo predstavnika 
v usmerjevalnem odboru, stalna napotitev slovenskega predstavnika v center odličnosti pa ni 
predvidena. 
 
Letna članarina v centru odličnosti znaša 60.000 EUR, obveznost plačila pa nastane v 
proračunskem letu, ki sledi letu podpisa, torej v letu 2020. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
  
Odgovor na poslansko v zvezi z delom samostojnih podjetnikov 
 
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
delom samostojnih podjetnikov in ga bo posredovala Državnemu zboru. Poslanec navaja, da 
naj bi veliko novinarjev imelo status samostojnega podjetnika. Nadalje še navaja, da se vlada 
po eni strani trudi za zaposlovanje ekonomsko odvisnih oseb, po drugi strani pa dopušča 
samostojno podjetništvo, kot je delo za enega naročnika, delo po navodilih, z opremo in v 
prostorih družb.   
 
V odgovoru je bilo posebej poudarjeno, da samostojni podjetniki načeloma ne opravljajo dela 
samo za enega naročnika. Delo za enega naročnika bi namreč lahko pomenilo, da v razmerju 
med naročnikom in podjetnikom obstajajo elementi delovnega razmerja. Delovno razmerje je 
razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Če obstajajo elementi delovnega razmerja, pa se 
delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih v nekaterih izjemnih 
primerih, ki jih določa zakon. Navedeno skladno z Zakonom o inšpekciji nadzira Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo. Inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev do odprave 
nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega 
prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.  
 
V kolikor samostojni podjetnik opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba, ki na podlagi 
pogodbe civilnega prava opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne 
zaposluje delavcev, predstavlja ekonomsko odvisno osebo. Ekonomska odvisnost pomeni, da 
oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. V kolikor 
ekonomsko odvisna oseba o pogojih, pod katerimi deluje, obvesti naročnika, se zanjo 
uporabljajo določbe kot za redno zaposlene pri naročniku. Te določbe se nanašajo na prepoved 
diskriminacije, minimalne odpovedne roke, prepoved odpovedi pogodbe iz neutemeljenih 
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odpovednih razlogov, zagotavljanje plačila za primerljivo delo, upoštevaje tudi obveznosti 
plačila davkov in prispevkov ter na odškodninsko odgovornost. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v 
Sloveniji 
 
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stanjem na 
področju domačih in umetnostnih obrti (DUO) v Sloveniji in ga bo posredovala Državnemu 
zboru. Poslanec sprašuje vlado, kaj bo storila za izboljšanje stanja na tem področju, kakšna bo 
časovnica in kakšne politike stimuliranja razvoja DUO ter kako bo z ustreznimi davčnimi 
politikami spodbujala razvoj DUO. 
 
Vlada poslancu odgovarja, da se zaveda pomena DUO, ki jih je zaradi vloge v kulturni dediščini 
potrebno ohraniti, znanje in veščine pa prenesti naslednjim generacijam. DUO so tudi 
pomemben segment malega gospodarstva, ki ga je potrebno spodbujati in razvijati. Zato je 
vlada konec leta 2018 ustanovila in imenovala Medresorsko delovno skupino za prenovo 
sistemske ureditve področja rokodelstva (MDS), ki mora preučiti ureditev, ki velja za področje 
rokodelstva, predloge sprememb zakonodaje s strani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 
in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter predlagati spremembe zakonodaje oziroma druge 
aktivnosti, ki bi omogočale ohranjanje in razvoj rokodelstva.  
 
MDS, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), v njej pa sodelujejo 
predstavniki vseh pristojnih resorjev je tako začela z delom novembra 2018. Resorji so v tem 
času že preučili obstoječo zakonodajo na področju: 
- določitve nabora rokodelskih dejavnosti in uskladitve definicij na področju rokodelstva, 
- statusa na področju kulture, 
- usposabljanja in zagotavljanja prenosa rokodelskega znanja, 
- davčne zakonodaje, 
- delovnopravne zakonodaje 
in preverili, v kolikšni meri obstoječa ureditev že omogoča rešitev izpostavljenih problematik ter 
možne prilagoditve zakonodaje. 
 
Vsi pristojni resorji so se aktivno vključili v iskanje rešitev za čim boljšo ureditev področja 
rokodelstva. Delovna skupina bo pripravila vmesno poročilo vladi do 30. junija letos, z delom pa 
mora zaključiti in pripraviti končno poročilo s predlogi sprememb zakonodaje oziroma drugih 
aktivnosti najkasneje do 31. decembra 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s propadanjem obrti 
in podjetništva pri menjavi generacij in ga bo posredovala Državnemu zboru. Poslanec sprašuje 
vlado, ali je bila že izvedena evalvacija, zakaj se to dogaja, in ali je v programu akcijski načrt, ki 
bi negativne trende obrnil. 
 
V odgovoru vlada poudarja, da Raziskava Slovenskega podjetniškega observatorija 2018 
izpostavlja, da je po podatkih statističnih podatkih iz leta 2016 prenehalo poslovati in bilo brez 
naslednika 8.000 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo. V skoraj polovici primerov gre iskati 
razlog v neustrezni in nepravočasni pripravi podjetnikov na prenos lastništva podjetja. Ti podatki 
jasno opozarjajo na to, da je časovna komponenta pri prenosu lastništva podjetja izjemno 
pomembna, vsak korak pa mora biti zaradi kompleksnosti področja izjemno dobro premišljen. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 z Javno agencijo SPIRIT 
Slovenija izvedlo pomembne aktivnosti za ustreznejšo in bolj pravočasno pripravo podjetnikov 
na prenos lastništva. Bilo je organiziranih 19 delavnic, ki se jih je udeležilo 609 predstavnikov 
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družinskih podjetij. Ugotavlja se, da so lanskoletne aktivnosti informiranja in osveščanja 
družinskih podjetnikov postavile odlične temelje za naslednje korake. Teme o družinskem 
podjetništvu, prenosu lastništva in upravljanja podjetij, pa tudi o možnostih notranjih oziroma 
delavskih odkupov lastništva podjetij so v javnosti vedno bolj aktualne. 
 
MGRT in SPIRIT Slovenija tudi v letu 2019 nadaljujeta z ozaveščanjem podjetnikov o pomenu 
pravočasne priprave na prenos lastništva, s ciljem zagotavljanja nadaljnjega poslovanja podjetij 
in posledično ohranjanja obstoječih delovnih mest.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega bloka NEK 
 
Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega bloka 
jedrske elektrarne Krško. 

 
Gradnja nove jedrske elektrarne v Republiki Sloveniji je bila predvidena v Resoluciji o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 do 2023, ki jo je vlada sprejela 12. oktobra 
2006.  
 
Vlada je maja 2015 določila besedilo »Predloga odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb 
države«, ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru. Državni zbor je Odlok o strategiji 
upravljanja kapitalskih naložb države sprejel 13. junija 2015. V strategiji je v zvezi z drugim 
blokom jedrske elektrarne predvideno, da naj bo GEN energija, d.o.o., nosilka načrtovane 
investicije, pred dokončno odločitvijo pa naj bi se opravile vse potrebne ekonomske in ostale 
strokovne analize ter se izvedel posvetovalni referendum. 
 
Vlada do sedaj še ni obravnavala informacije, v kateri fazi je priprava projekta ali kakšna bi 
lahko bila cena investicije in finančna konstrukcija za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Za 
nadzor nad  investicijo v družbi GEN energija d.o.o., ki je nosilka načrtovane investicije, je v 
smislu upravljanja s kapitalsko naložbo pristojen Slovenski državni holding d.d. 
 
V primeru morebitne gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško, bi bilo vsakemu 
investitorju zelo v interesu, da zagotovi transparentnost v vseh fazah gradnje in da sproti 
odpravlja vse potencialne dvome v upravičenost naložbe. Če bi bil izražen javni in politični 
interes, pa bi se lahko kadarkoli pripravile posebne zakonske podlage za ustrezen nadzor.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z radioaktivnimi odpadki 
 
Vlada je odgovorila na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z bilateralnim 
dogovarjanjem s Hrvaško glede odlagališča radioaktivnih odpadkov jedrske elektrarne Krško. 
 
Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med vlado Republike Slovenije in vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo  je na svoji seji dne 21.11.2017 
ustanovila koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa odlaganja 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in Programa razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško (NEK), in ga zadolžila, da do maja 2018 pripravi skupni predlog izgradnje 
odlagališča in z njim seznani meddržavno komisijo. Ker koordinacijski odbor v danem roku ni 
pripravil skupnega predloga, ga je meddržavna komisija na svoji seji 22.1.2019 pozvala k 
nadaljevanju iskanja rešitve o podrobnih pogojih, pod katerimi bi se lahko izvedel projekt 
skupnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), in ga zadolžila, da do 
septembra 2019 pripravita pisno obvestilo predsednikoma delegacij obeh strani o tem, ali so 
našli možno rešitev glede skupnega odlaganja NSRAO. 
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Agencija za radioaktivne odpadke je v letu 2019 pripravila novo revizijo Investicijskega 
programa (revizija E), ki je v procesu usklajevanja in potrditve z Ministrstvom za infrastrukturo, 
ki zastopa Republiko Slovenijo kot investitorja v odlagališče NSRAO Vrbina, Krško. Na osnovi 
revidirane ocene v primeru odložene samo slovenske polovice NSRAO iz NEK in vseh 
slovenskih institucionalnih odpadkov, je investicijska vrednost odlagališča NSRAO ocenjena na 
184,2 mio EUR (stalne cene iz 2018 z vključenim DDV).   
 
Na dan 31. maja 2019 je vrednost portfelja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK znašala 203,6 milijonov evrov (delež dolžniških 
vrednostnih papirjev 87,3 % in delež lastniških vrednostnih papirjev 12,7 %). 
 
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško je zasnovano fleksibilno in s predvideno fazno gradnjo 
modulnih odlagalnih enot – silosov, pri čemer je možno dinamiko gradnje in število odlagalnih 
enot prilagajati trenutnim potrebam. Spremembe količin NSRAO, ki so v prihodnje lahko rezultat 
nove ocene količina NSRAO zaradi npr. spremenjenega načina razgradnje ali izgradnje novih 
enot jedrske elektrarne ter jih bo treba odložiti, zato ne vplivajo na tehnične projektne rešitve. V 
skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (je del območja odlagališča za odlaganje odpadkov 
predviden za razširitev odlagalnih kapacitet odlagališča. V primeru izgradnje dodatnih 
odlagalnih kapacitet odlagališča (silosov) je strošek izgradnje dodatnega silosa trenutno 
ocenjen na 28,4 mio €, k čemur je potrebno dodati še ostale obratovalne stroške odlaganja 
NSRAO, ki pa trenutno zaradi nedorečenosti projekta izgradnje druge enote jedrske elektrarne 
niso ocenjeni.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z varčevanjem za dodatno 
pokojnino 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z varčevanjem 
za dodatno pokojnino.  
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko varčevanje na osebnih varčevalnih 
računih z namenom zagotovitve dodatnih dohodkov po upokojitvi v obveznem pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki je vzpostavljeno po ZPIZ-2 
 
Dodatno pokojninsko zavarovanje tako predstavlja temeljno obliko varčevanja za starost v 
Sloveniji, ki jo država spodbuja z davčnimi olajšavami. Predstavlja zbiranje denarnih sredstev 
na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob 
dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z ZPIZ-2, 
zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge pravice. 
 
V Republiki Sloveniji dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja II. pokojninski steber. 
Dodatno pokojninsko zavarovanje izvajajo upravljavci pokojninskih skladov (pokojninske 
družbe, zavarovalnice in banke). V pokojninske sklade se lahko vključijo posamezniki preko 
svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev 
(kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) in samostojno vsak posameznik, ki v celoti z 
lastnimi sredstvi financira vplačila premije (individualno dodatno pokojninsko zavarovanje). 
Upravljavec pokojninskega sklada lahko opravlja svojo dejavnost na podlagi s strani ministra, 
pristojnega za delo, odobrenega pokojninskega načrta ter na podlagi sprejetih pravil upravljanja 
pokojninskega sklada.  
 
Vlada ne načrtuje ustanovitve lastnega pokojninskega sklada, v katerega bi se lahko vključili vsi 
in bi ga tudi sama upravljala. To s trenutno zakonodajo ni možno, saj je točno določeno, kdo je 
lahko upravljavec pokojninskih skladov v Republiki Sloveniji (pokojninska družba, 
zavarovalnica, banka). Sicer pa je vlada ustanoviteljica Krovnega pokojninskega sklada javnih 
uslužbencev, ki ga v njenem imenu upravlja Modra zavarovalnica d.d., in v okviru katerega 
poteka kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.  
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Vplačana sredstva v dodatno pokojninsko zavarovanje so varna. Z zakonskimi določbami je 
določena ustrezna razpršenost sredstev v dovoljene vrste naložb, ki je tudi predmet rednega 
preverjanja nadzornih organov (Agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni 
nadzor). Ob tem je zagotovljena tudi ločenost med premoženjem pokojninskega sklada in 
upravljavcem pokojninskega sklada (pokojninska družba, zavarovalnica, banka). Premoženje 
pokojninskih skladov pa je zaupano v hrambo skrbniku (banka). 
 
Na zadnje vprašanje vlada odgovarja, da je bilo na Posebnem finančnem uradu  uvedenih 
sedem davčnih nadzorov pri izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer so 
zaključeni štirje davčni nadzori, trije pa so še v teku. 
  
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z možnostjo odpiranja novih 
delovnih mest v občini Osilnica 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z možnostjo 
odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica.  
 
Projekt izgradnje doma za starejše je občina Osilnica začela v letu 2005, ko je z investitorjem 
poskušala pridobiti koncesijo za institucionalno varstvo starejših v Osilnici. Kljub temu, da 
koncesija ni bila pridobljena, so objekt v letu 2005 začeli graditi z evropskimi sredstvi. V letu 
2006 je bil objekt zgrajen do III. gradbene faze, v takšnem stanju pa je še danes. 
 
Za objekt v Osilnici so koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših neuspešno 
poskušali pridobiti tudi v okviru zadnjega javnega razpisa za podelitev koncesij iz leta 2017. 
Vloga za pridobitev koncesije za dom v Osilnici je bila zavržena, ker ni vsebovala vseh v razpisu 
zahtevanih dokazil. 
 
Na pobudo občine Osilnice se opravljajo razgovori z javnimi zavodi, izvajalci institucionalnega 
varstva starejših, glede interesa za morebitno vzpostavitev enote katerega od javnih zavodov v 
Osilnici. Idejna zasnova projekta s strani javnih zavodov še ni bila izdelana, zato predvidenega 
obsega delovnih mest in potrebnih finančnih sredstev v primeru realizacije projekta ni možno 
podati. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada odgovorila poslancu Jelinčiču  v zvezi z delom varnostnikov 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
delom varnostnikov. 
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da varnostniki nimajo posebne vloge v nacionalno-varnostnem 
sistemu. Zakon o zasebnem varovanju namreč ureja pravice in obveznosti gospodarskih družb, 
samostojnih podjetnikov posameznikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij ter drugih 
pravnih in fizičnih oseb na področju varovanja, ki ga ne zagotavlja država – zasebno varovanje. 
Zasebno varovanje je torej gospodarska dejavnost, ki sodi v civilno sfero, in ni del državnega 
aparata kot nosilca monopola nad fizično prisilo; posledično zasebno varovanje nima posebne 
vloge v nacionalno-varnostnem sistemu. 
 
V zvezi s plačnim sistemom v zasebnem sektorju, kamor sodi tudi dejavnost varovanja, 
izpostavljamo, da ureditev plačila za opravljeno delo v temelju ureja Zakon o delovnih razmerjih, 
ki določa, da mora delodajalec pri plači upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma 
kolektivno pogodbo, pri čemer je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno 
uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.  
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V Republiki Sloveniji se torej plače urejajo s kolektivnimi pogodbami in zakoni. Kolektivne 
pogodbe so predmet pogajanj med delodajalci oziroma njihovimi predstavniki in sindikati, ki se 
na različnih ravneh (raven države, dejavnosti, podjetja) svobodno dogovarjajo tudi o višini 
najnižjih oziroma osnovnih plač za različne ravni zahtevnosti dela. Izpostavljamo, da v 
povprečju osnovne plače po kolektivnih pogodbah dejavnosti dejansko dosežejo višino 
minimalne plače šele v V. tarifnem razredu. 
 
Z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) pa se na državni ravni določa višina minimalne plače, ki 
jo morajo vsi delodajalci spoštovati pri plačilu delavcev za njihovo opravljeno delo. ZMinP 
določa, da so delavci upravičeni do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, 
če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji delajo polni delovni čas, v primeru krajšega delovnega 
časa od polnega pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.  
 
Delavci so torej v primeru dela s polnim delovnim časom ne glede na višino osnovne plače, 
določene s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, upravičeni prejemati plačo najmanj v 
višini minimalne plače, ki v letu 2019 znaša 886,63 evrov bruto.  
 
V primeru, da za delo s polnim delovnim časom varnostniki ne bi prejeli plače najmanj v višini 
minimalne plače, pri čemer morajo biti že izpostavljeni morebitni dodatki za delo v posebnih 
pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, povračila stroškov in drugi prejemki iz 
delovnega razmerja izvzeti iz minimalne plače, svetujemo, da kršitev prijavijo Inšpektoratu 
Republike Slovenije za delo, lahko pa s pisnim obračunom plače denarno terjatev uveljavljajo 
neposredno v izvršilnem postopku ali pa vložijo tožbo na pristojno delovno sodišče. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega o NUK II 
 
Poslanec Državnega zbora Zmago Jelinčič Plemeniti je na vlado naslovil več vprašanj, 
povezanih z novo narodno in univerzitetno knjižnico NUK II. Vlada mu odgovarja, da je 
ministrstvo, pristojno za izobraževanje, septembra 2013 sklenilo pogodbo z zmagovalci javnega 
arhitekturnega natečaja Bevk Perović arhitekti za izdelavo celotne projektne dokumentacije za 
novo stavbo NUK II.  
 
V letih 2013 in 2014 je bila izdelana idejna faza projekta, in sicer idejna zasnova za pridobitev 
projektnih pogojev in idejni projekt. Vsem projektnim pogojem je po dveh letih potekla 
veljavnost. Zaradi nove gradbene zakonodaje, ki je začela veljati junija lani, jih je treba pridobiti 
na novo. Spremenil in dopolnil se je tudi Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, zato 
so bile potrebne korekcije v že izdelani dokumentaciji. S tem so povezani tudi dodatni stroški. 
 
NUK II z lokacijo v centru mesta predstavlja osrednje akademsko žarišče Univerze v Ljubljani, 
katere sedež je v bližini, s čemer bo knjižnica igrala pomembno družbeno vlogo pri pridobivanju 
in delitvi znanja ter v raziskovalnih procesih. Z novo stavbo želi NUK, kot ena osrednjih državnih 
kulturnih ustanov, okrepiti svojo prisotnost v mestu in poudarjeno nastopati kot točka za 
izobraževanje in raziskovanje ter prostor za ustvarjalno preživljanje prostega časa najširšega 
kroga uporabnikov. 
 
Tudi v prostorskih dokumentih Mestne občine Ljubljana je poudarjena urbanistična usmeritev, 
da se projekt NUK dokonča na sedanji lokaciji, s čemer se daje prednost trajnostni mobilnosti in 
dostopnosti središča mesta, zato zagotovitev parkirnih mest v projektu NUK II ni v prvem planu. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška o domnevni korupciji v Erasmus+ 
agenciji Movit 
 
Poslanec Državnega zbora Dušan Šiško je na vlado naslovil vprašanje o domnevni korupciji v 
Erasmus+ agenciji Movit. Vlada poslancu odgovarja, da se je ministrstvo, pristojno za 
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izobraževanje, takoj po prejemu anonimke, v kateri neznani avtor navaja domnevne sume 
korupcije v Nacionalni agenciji Movit, odzvalo po uradni dolžnosti. Reševanje zadeve je kot 
neposredno pristojen prevzel Urad RS za mladino, ki je direktorja Nacionalne agencije Movit 
pisno pozval, da poda odgovore in pojasnila v zvezi z vsebino anonimnega elektronskega 
sporočila. 
 
Ministrstvo je odgovor Movita prejelo, do prejetih pojasnil se bo opredelilo in sprejelo morebitne 
ukrepe. Pri odločanju o nadaljnjih korakih bodo v veliko pomoč ugotovitve proračunske 
inšpekcije in kriminalistične preiskave, ki na osnovi iste anonimne prijave že potekata. Na 
podlagi ugotovitev lastnega pregleda dokumentacije in obeh preiskav se bo pristojno ministrstvo 
odločalo, ali trenutni postopki zagotavljajo zadovoljivo stopnjo poštenosti in transparentnosti 
poslovanja ter ali so potrebne spremembe. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s 
»popoldanskim s.p.«  
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s 
»popoldanskim s.p.« in ga posreduje Državnemu zboru.  
 
Poslanca Janija Ivanušo med drugim v zvezi s »popoldanskim s.p.« zanima: koliko zaposlenih v 
javnem sektorju ima »popoldanski s.p.«; ali imajo lahko zaposleni v javnem sektorju 
»popoldanski s.p.«; kakšno je mnenje vlade glede zaposlenih v javnem sektorju, ki imajo 
»popoldanski s.p.«; ali obstajajo omejitve zaposlenih v javnem sektorju glede registracije 
»popoldanskega s.p.«. 

 
Vlada v pojasnilu izhaja iz Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki določa omejitve, ki se 
nanašajo le na uradnike in bi jih lahko označili kot nezdružljivost uradniškega statusa z 
opravljanjem določenih dejavnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz dejstva, da je načeloma 
dovoljeno opravljanje vseh dejavnosti, razen tistih, pri katerih bi bila dejavnost v nasprotju s 
konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja; bi 
opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela; bi pri opravljanju 
dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki 
niso javno dostopne in je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. 
 
Dalje vlada pojasnjuje tudi, da na posameznih upravnih področjih opravljanje drugih dejavnosti 
in konflikt interesov lahko dodatno urejajo tudi posebni predpisi (na primer vojska, policija, 
inšpektorji…) ter dodaja, da je presoja okoliščin in morebitne prepovedi dodatnega dela v 
pristojnosti predstojnika posameznega organa, ki ob upoštevanju nalog uradnika ugotavlja, ali 
obstajajo razlogi, zaradi katerih bi bilo potrebno uradniku opravljanje drugih dejavnosti 
prepovedati oziroma ali obstaja konflikt interesov. Glede na to, da je sprejemanje odločitev v 
zvezi z opravljanjem drugih dejavnosti in konfliktom interesov v izključni pristojnosti predstojnika 
posameznega organa, se podatki o tem, koliko javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti ima »popoldanski s.p.«, ne zbirajo.  
 
V tem oziru je treba omeniti tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da 
mora biti uradna oseba, kamor sodijo tudi uradniki in drugi javni uslužbenci, pozorna na vsako 
dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
Pobudo treh morij 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisna poslanska vprašanja poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega 
v zvezi s Pobudo treh morij.   
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V času Zasedanja pobude Treh morij je potekal Poslovni forum. V tem okviru je bil vzporedni 
dogodek posebnih prezentacij (Special Presentations) namenjen predstavitvi infrastrukturnih 
projektov v državah regije. Šlo je za projekte iz področja transporta, logistike, energetike in 
informacijske tehnologije. V povprečju se jih je udeležilo med 10 in 20 obiskovalcev. 
Predavatelji oz. predstavniki institucij/podjetij niso javno razgrnili podatkov o finančnih 
konstrukcijah. O morebitnih odzivih potencialnih vlagateljev trenutno še ne nimamo informacij.  
 
Slovenija sicer leži na dveh pomembnih jedrnih koridorjih Vseevropskega prometnega omrežja 
(TEN-T) in sicer na Baltsko-Jadranskem in Sredozemskem koridorju. Evropska sredstva 
Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE oz. ang. kratica CEF) so predvsem namenjena 
projektom za boljšo povezljivost v EU in za boljšo pretočnost na vseh devetih jedrnih koridorjih v 
EU.  
IPE sredstva se dodeljujejo preko odprtih razpisov Evropske komisije, t.i. centralizirani način 
dodeljevanja sredstev. Pri tem je del IPE nepovratnih evropskih sredstev prenesenih iz 
kohezijske politike, in sicer iz Kohezijskega sklada, zaradi česar so do teh sredstev upravičene 
le kohezijske države članice, zato so ta sredstva opredeljena kot IPE Kohezijska sredstva. V 
prvih treh letih izvajanja IPE programa so bila IPE Kohezijska sredstva razporejena po 
ovojnicah posamezne kohezijske države članice, vendar še vedno centralizirano upravljana 
preko razpisov Evropske komisije.  Za Slovenijo je bilo tako v IPE Kohezijski ovojnici na voljo 
159,7 mio EUR, med tem ko za Hrvaško 455,7 mio EUR. Višina posamezne ovojnice je odvisna 
od celotnih kohezijskih sredstev, ki so bila dodeljena posamezni državi članici, kar pa je odvisno 
predvsem od kazalnikov razvitosti do leta 2009.  
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Odgovor poslancu Zmagu Jelinčiču Plemenitemu v zvezi s hrvaško evropsko poslanko in 
odgovornostjo Republike Hrvaške za ravnanja Neodvisne države Hrvaške 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega v zvezi s hrvaško evropsko poslanko in odgovornostjo Republike Hrvaške 
za ravnanja Neodvisne države Hrvaške. 
 
Poslanec Jelinčič Plemeniti je naslovil pisno poslansko vprašanje v katerem navaja 
poveličevanje ustaškega režima hrvaške evropske poslanke Ruže Tomašić, ki je na zadnjih 
volitvah poslancev v Evropski parlament prejela največ preferenčnih glasov volivcev. Povzema 
medijske objave, iz katerih izhaja, da je Tomašićeva v mladosti v hrvaških domovih v Kanadi in 
ZDA v ustaški uniformi javno recitirala svoje in druge pesmi, posvečene ustašem in njihovemu 
ustanovitelju Anteju Paveliću in Neodvisni državi Hrvaški (NDH) in jih objavljala v publikaciji 
Združenja kanadskih Hrvatov. Kot poveljnik je Pavelić med drugo svetovno vojno julija 1941 
osebno izdal ukaz o ustanovitvi taborišča Jasenovac, v katerem so v slogu nemških taborišč 
ustaši izvajali genocid nad Judi, Romi in Srbi ter političnimi nasprotniki režima. V Jasenovcu je 
umrlo tudi okrog 200 Slovencev. Vlado je zato spraševal, kdaj se bo, oziroma zakaj se Hrvaška 
Sloveniji še ni javno opravičila za Slovence, umrle v Jasenovcu med 2. svetovno vojno, kdaj bo 
Hrvaška poplačala vojno odškodnino sorodnikom preganjanih in pobitih Slovencev v NDH ter 
kdaj bo Slovenija uradno zahtevala opravičilo za medvojno okupacijo brežiško-breganskega 
kota s strani NDH, katere pravna naslednica je pro-ustaška današnja Republika Hrvaška.  
 
Vlada pojasnjuje, da po mednarodnem javnem pravu sedanja Republika Hrvaška ni država 
naslednica nekdanje kvizlinške entitete – Neodvisne države Hrvaške. To ni bila niti nekdanja 
Socialistična federativna republika Jugoslavija, katere država naslednica je Republika Hrvaška 
(kot je država naslednica SFRJ tudi Republika Slovenija). V 6. odstavku Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije so omenjene nekdanje 
jugoslovanske republike, med katere spada tudi Republika Hrvaška kot naslednica nekdanje 
SFRJ. Zato ne obstaja pravna podlaga za povračilo povzročene vojne škode, ki naj bi jo morala 
povrniti sedanja Republika Hrvaška.  
  
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 

https://www.three.si/special-presentations
https://sl.wikipedia.org/wiki/Uni%C4%8Devalno_tabori%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jasenovac
https://sl.wikipedia.org/wiki/Judi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Romi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srbi
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Odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izjavami 
in dejanji Ricka Perryja 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
izjavami in dejanji Ricka Perryja. 
 
Republika Slovenija in Združene države Amerike sta strateški partnerici in zaveznici. Uspešno 
razvijata medsebojno sodelovanje na političnem, gospodarskem, obrambnem in ostalih 
področjih. Dvostranski dialog na delovnih ravneh je reden in intenziven, krepijo se tudi stiki na 
političnih ravneh.  
Slovenska stran je pozdravila udeležbo sekretarja za energetiko Ricka Perryja na Vrhu pobude 
Tri morja in spremljajočem Poslovnem forumu 5. junija 2019 v Ljubljani. Med obiskom je 
sekretar Perry opravil tudi dvostranska srečanja s predstavniki vlade.  
 
Na srečanjih sta slovenska in ameriška stran izmenjali splošna stališča o ključnih vprašanjih 
dvostranskega in čezatlantskega sodelovanja. Pozdravili sta poglabljanje odnosov med 
državama, tudi na področju trgovine in naložb.  
 
Strinjali sta se, da so gospodarski odnosi med Slovenijo in Združenimi državami Amerike 
strateški in razvojno naravnani ter se zavzeli za njihovo nadgrajevanje. V letu 2018 je obseg 
blagovne menjave med državama znašal 1.119 milijonov EUR, od tega izvoz iz Slovenije 569 
milijonov EUR, uvoz v Slovenijo pa 550 milijonov EUR. Narašča tudi število investicij iz 
Združenih držav Amerike v Slovenijo; v strukturi naložb po izvoru kapitala je ta država v 
Sloveniji tretji največji investitor.  
 
Slovenska in ameriška stran sta osrednjo pozornost namenili vprašanjem energetske varnosti. 
Zavzeli sta se za nadaljevanje dialoga med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike na 
energetskem področju ter poudarili pomen diverzifikacije energetskih virov in poti za 
zagotavljanje varne, trajnostne in konkurenčne energije. Izpostavili sta dobro sodelovanje med 
državama na področju civilne jedrske energije.  
 
Jedrska elektrarna Krško je v svojem odzivu pristojnemu ministrstvu potrdila zadovoljstvo z 
ameriško tehnologijo Westinghouse. Gre za dizajn, ki temelji na fizikalnih lastnostih in 
inženirskih rešitvah, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in obratovalne učinkovitosti. To skozi 
desetletja dokazujejo tudi izjemni rezultati Jedrske elektrarne Krško. Ekonomska učinkovitost 
elektrarne in s tem konkurenčnost proizvedene električne energije na trgu temelji na visoki 
razpoložljivosti elektrarne, relativno nizkih stroških vzdrževanja, nizki ceni jedrskega goriva in 
visoki zavzetosti kolektiva. Za podrobnosti v zvezi z vzdrževanjem opreme se je potrebno obrniti 
na samo elektrarno. 
 
Slovenija je dobro povezana na avstrijski in italijanski plinovodni sistem, ki slovenskim 
dobaviteljem omogoča diverzifikacijo dobavnih virov in poti, saj sta plinski trgovalni vozlišči v teh 
državah dovolj veliki in napajani iz različnih virov. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji je okoli 9 
TWh, kar je z vidika plinskih vozlišč v naši okolici zelo malo, in v normalnih razmerah dobavitelji 
nimajo težav zagotoviti zemeljski plin uporabnikom v Sloveniji. Za Slovenijo je ključnega 
pomena, da plinski trg Evropske unije deluje dobro in da so med državami vzpostavljene 
ustrezne infrastrukturne kapacitete za prost pretok energije. 
 
Na srečanjih med slovensko in ameriško delegacijo so sodelovali le uradni predstavniki obeh 
vlad, zato jih ni mogoče razumeti za lobistični stik v smislu določb Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. Sekretar Perry je izročil darilo, graviran kovinski servirni pladenj 
velikosti približno 20 x 15 cm. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
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Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z Nacionalnim inštitutom za 
otroške srčne bolezni 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v 
zvezi z Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni (NIOSB) in ga posreduje Državnemu 
zboru. Vlada uvodoma pojasnjuje, da je 13. junija 2019 že sprejela sklep o začetku postopka 
redne likvidacije ter imenovala likvidacijskega upravitelja. Slednji je po imenovanju na vladi že 
sprožil postopke za prenehanje mandata dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja. Prav tako bo 
začel postopke povezane z odpovedjo pogodb zaposlenih na NIOSB.   
 
V nadaljevanju vlada na vprašanje v zvezi z delovnimi nalogami, plačami in oblikami delovnih 
razmerjih zaposlenih v NISOB pojasnjuje, da so v NIOSB zaposleni vršilec dolžnosti v.d. 
direktorja in štirje zdravniki, nosilci posameznih dejavnosti v statusu dopolnilne zaposlitve (to je 
en zdravnik za 20 % delovni čas in trije zdravniki za 10 % delovni čas). Drugih zaposlenih, to je 
administrativnih, strokovnih delavcev oziroma sodelavcev ali drugega zdravstvenega osebja, v 
NIOSB ni in jih nikoli ni bilo. 
 
V. d. direktorja od 28. 2. 2019 opravlja le redna opravila, kot so priprava poročil in odgovorov, 
redna druga administrativna dela, priprava dokumentov za preiskovalno komisijo Državnega 
zbora in podobno. Dopolnilno zaposleni zdravniki ne opravljajo v tem času nobenih nalog, saj ni 
potrebe. 
 
Vsi navedeni, ki so v delovnem razmerju, prejemajo redni mesečni osebni dohodek v višini, ki je 
skladna s pogodbo o zaposlitvi.  
 
Višina plače (brez minulega dela) je naslednja: 

 v. d. direktorja prejema 2.200,47 eura neto, 

 zdravniki, zaposleni z 10 % dopolnilno zaposlitvijo, prejemajo 226,05 eura neto in 

 zdravnik, zaposlen z 20 % dopolnilno zaposlitvijo, prejema 465,38 eura neto. 
 
Vsi zaposleni so v enakem delovnem razmerju, tako kot so bili do 28. februarja 2019. Drugih 
honorarnih zaposlitev (podjemne ali druge pogodbe) v okviru NIOSB ni. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Odgovor vlade poslancu Primožu Siterju v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano ukinitvijo 
dodatka za delovno aktivnost 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z upoštevanjem 
otroškega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano 
ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost. 
 
Glede otroškega dodatka vlada odgovarja, da so se v koalicijskem sporazumu koalicijske 
stranke zavezale k ločitvi družinske in socialne politike. Premislek o možnosti in načinih, da b i 
se otroški dodatek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upošteval v manjši meri ali da bi se 
ga v celoti izvzelo, je v teku. Izvzem bi pomenil, da se spreminja tudi sam namen otroškega 
dodatka, torej bi izgubil namen preživljanja otroka (ostal bi namen dopolnilnega prejemka za 
izobraževanje in vzgojo otroka). 
 
Glede dodatka za delovno aktivnost, vlada pojasnjuje, da je bil z novelo Zakona o socialno 
varstvenih prejemnih (ZSVarPre-F) za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 povečan osnovni 
znesek minimalnega dohodka za 30 % na 385,05 evra. Ta znesek je bil avgusta 2018 
valoriziran z rastjo življenjskih stroškov na 392,75 evra in z novelo Zakona o socialno varstvenih 
prejemnih (ZSVarPre-G) ohranjen tudi po 1. 1. 2019. Z novelo ZSVarPre-G je bilo preprečeno, 
da bi v januarju 2019 na podlagi novele ZSvarPre-F osnovni znesek minimalnega dohodka 
padel na 331,26 evra in povzročil, da 3.599 družin/samskih oseb izgubi denarno socialno 
pomoč in da se 52.486 družinam/samskim osebam denarna socialna pomoč zmanjša.  
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Zaradi dviga osnovnega zneska minimalnega dohodka, s katerim se je zagotovilo višjo socialno 
varnost širšemu krogu samskih oseb in družinam, je z uporabo instituta dodatka za delovno 
aktivnost (DDA) prišlo do nastanka pasti neaktivnosti. Denarna socialna pomoč skupaj z 
dodatkom za delovno aktivnost predstavlja že 89% minimalne plače. Posledica te anomalije 
sistema je, da denarna socialna pomoč danes postaja redni dodatek delovne aktivne populacije 
in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile. To se odraža tudi v skokovitem 
porastu upravičencev do denarne socialne pomoči, in sicer se je od aprila 2018 do maja 2019 
število upravičencev povečalo za okoli 14.500. Za razmejitev denarne socialne pomoči in 
minimalne plače se predlaga ukinitev DDA, saj z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu 
dela, kjer primanjkuje delovne sile, DDA ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne 
pomoči.   
 
Vlada glede na navedeno zaključuje, da je denarna socialna pomoč institut socialnega varstva, 
ki je namenjen preživetju in da se je s sprejetimi ukrepi zagotovilo višjo socialno varnost 
socialno ogroženim osebam, hkrati pa se s predlogom preprečuje past neaktivnosti in spodbuja 
aktivacijo brezposelnih upravičencev denarne socialne pomoči. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Odgovor na pobudo državnega svetnika Franca Goloba o možnosti opravljanja 
strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja 
 
Državni svetnik Franc Golob je na vlado naslovil pobudo, da naj se pripravnikom in drugim 
strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, 
omogoči opravljanje strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja, ki je pogoj za vstop 
na trg dela, v določenem roku po zasedbi delovnega mesta. 
 
Vlada mu odgovarja, da so pogoji, pristop in opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje 
in izobraževanja sistemsko urejeni tako, da so v prvi vrsti naravnani v korist udeležencev vzgoje 
in izobraževanja. Določeni so z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
in s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 
 
Pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja ni in tudi nikoli ni bilo obvezno, temveč je le 
ena od oblik pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj za pristop k strokovnemu izpitu s področja 
vzgoje in izobraževanja. Na ta način vstopa v poklic približno četrtina tistih, ki so opravljali 
strokovni izpit.  
 
Vlada se zaveda sprememb, ki so se posegle tudi v trg dela na področju vzgoje in 
izobraževanja, tako glede vstopa v poklic kot glede vzdržljivosti delovnih mest. Tovrstna 
dogajanja spremlja in jih poskuša uravnavati z ukrepi z namenom sistemskega urejanja 
kariernega razvoja strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja. Prav zdaj se  
načrtujejo ponovni poglobljeni razmisleki, ki pa ne bodo šli v smer zmanjševanja kvalitete 
uvajalnega obdobja strokovnega delavca začetnika, saj bi to dolgoročno vplivalo tudi na 
kakovost storitve, ki jo ponuja področje vzgoje in izobraževanja. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ukinjanjem poštnih poslovalnic 
 
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z ukinjanjem 
poštnih poslovalnic in ga bo posredovala Državnemu zboru. Poslanec seznanja vlado z vse 
slabšo demografsko sliko manjših krajev zaradi preoblikovanje poštnih poslovalnic, zapiranja 
bančnih poslovalnic, ukinjanja bančnih avtomatov, ukinjanja podružničnih šol, slaba kakovosti 
cest in ostalih povezav. 
 
V odgovoru je bilo navedeno, da RS v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih 
storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje 
univerzalne poštne storitve. Skladno s predpisi v RS trenutno posluje  495 kontaktnih točk oz. 



 

 23 

pošt za stike z uporabniki, od tega 330 rednih oz. lastnih pošt, 140 pogodbenih pošt in 25 
premičnih pošt. 
 
Postopek preoblikovanja kontaktne točke se vedno začne na zahtevo Pošte Slovenije. V 
postopku sodeluje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve z vidika ugotavljanja, ali bo v 
primeru predlaganega preoblikovanja ali zaprtja še zagotovljeno ustrezno število kontaktnih 
točk. Izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahtevo glede gostote omrežja, če sta 
kumulativno izpolnjena dva pogoja. Prvič, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije je 
najmanj ena kontaktna točka, ki je organizirana kot pošta ali pogodbena pošta. Drugič, za 95 % 
prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošte ne 
presega 4,5 kilometra. V kolikor sta oba pogoja izpolnjena in se predpisana kakovost 
univerzalne poštne storitve, na območju, ki ga pokriva konkretna kontaktna točka, ne bo 
poslabšala, agencija izda soglasje za predlagano preoblikovanje oziroma zaprtje. 
 
Pri primeru preoblikovanja pošte Loški potok v pogodbeno pošto, ki ga navaja poslanec, je bilo 
ugotovljeno, da je bil izpolnjen pogoj glede preoblikovanja kontaktne točke, zato je agencija 
izdala soglasje Pošti Slovenije. Tudi občina Loški Potok se je strinjala s preoblikovanjem svoje 
pošte. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za evropsko in nacionalno 
politiko s področja poštnih storitev, je v fazi preučitev možnih sprememb regulatornega okvirja 
za zagotavljanje finančno vzdržnega izvajanja univerzalne poštne storitve ustrezne kakovosti. Iz 
tega vidika vlada poudarja, da bo namenjala posebno skrb zadovoljevanju razumnih potreb 
uporabnikov poštnih storitev in zagotavljanju kakovosti univerzalne poštne storitve. 
Uporabnikom bo zagotovljena kvalitetna univerzalna poštna storitev, kot je predpisana z 
zakonom in splošnimi akti. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanjem 
družbeno-prostorskega razvoja 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z 
načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja in ga pošlje Državnemu zboru. 
 
Poslanec dr. Franc Trček ugotavlja, da je za resno načrtovanje družbeno-prostorskega razvoja 
zelo pomembno, da so odločitve o načrtih dela, vključno s finančnimi konstrukcijami, 
pravočasno sprejete. V praksi naj bi se po mnenju poslanca že leta dogajalo, da se načrti dela 
sprejemajo sredi leta za tekoče koledarsko leto, kar onemogoča kakršnokoli resno razvojno 
načrtovanje.  
 
Vlada odgovarja, da se zaveda, da je razvojno načrtovanje eden izmed temeljev za razvoj 
ključnih področij gospodarskega razvoja, izobraževanja, znanosti, kulture in zdravja. Konec leta 
2017 je bila sprejeta Strategija razvoja Slovenije 2030, ki vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja 
Agende 2030. Pripravlja se tudi nova strategija prostorskega razvoja države. Z namenom, da bi 
povezali strateško načrtovanje s proračunskim ciklom, pa je s bil s spremembo Zakona o javnih 
financah uveden nov strateški dokument Državni program razvojnih politik. 
 
Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
 
 
Soglasje Dijaškemu domu Lizike Jančar Maribor 
 
Objekt Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor je v slabem gradbenem stanju in potreben 
celovite obnove. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 
maja letos sprejela Odločitev o podpori za operacijo »Celovita energetska sanacija objekta 
Dijaški dom Lizike Jančar Maribor«. Z njim je odobrila finančni prispevek iz Kohezijskega sklada 
in pripadajočo slovensko udeležbo za prej omenjeno operacijo. Dijaški dom Lizike Jančar 
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Maribor pa je izpeljal javni razpis v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in sprejel 
Odločitev o oddaji javnega razpisa ponudniku PETROL d.d., Ljubljana.   
 
Za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v skladu z veljavno zakonodajo dijaški dom 
potrebuje soglasje ustanovitelja, to je Vlade RS, ki mu je to soglasje na današnji seji dala.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Vlada o Osnutku revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja 

 
Vlada je na današnji seji obravnavala razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij v Osnutku 
revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja Proračuna RS na dan 31. december 2018. Za 
razčiščevanje morebitnih nesoglasij je vlada pooblastila predstavnike Ministrstva za finance in 
Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Računsko sodišče je izvedlo revizijo zbirne bilance stanja na 31. december 2018, ki je sestavni 
del Predloga zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2018, ter pripravilo 
osnutek revizijskega poročila. Z namenom odpraviti morebitna nesoglasja je Računsko sodišče 
sklicalo razčiščevalni sestanek. Vlada je za udeležbo na razčiščevalnem sestanku pooblastila 
predstavnike Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje. Vlada je sprejela tudi razloge za 
izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Imenovanje generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo  
 
Vlada je izdala odločbo, s katero se dr. Bojan Pahor, imenuje za generalnega direktorja 
Direktorata za hrano in ribištvo, za dobo petih (5) let, in sicer od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2024, z 
možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Dr. Bojan Pahor je doktor znanosti s področja kemijske tehnologije. Odlično pozna delovanje 
ministrstva in področje dela ter poslanstvo in vlogo Direktorata za hrano in ribištvo. Izpolnjuje 
razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani posebne natečajne komisije 
za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za hrano in 
ribištvo ocenjen za primernega kandidata za imenovanje.  
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Špela Isop v.d. generalne direktorice Direktorata za družino 
 
Vlada je Špelo Isop imenovala na položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za 
družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer do 
imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest 
mesecev. 
 
Špela Isop je univerzitetna diplomirana pravnica. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je zaposlena od leta 2008. Devet let je delala na Direktoratu za 
družino, od leta 2017 dalje je bila namestnica generalne direktorice Direktorata za socialne 
zadeve. Od aprila letos vodi Direktorat za družino na podlagi pooblastila ministrice.   
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
   
 
Vlada z novima kandidatoma za svet Agencije za trg vrednostnih papirjev 
 
Vlada državnemu zboru predlaga, da v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev za mandatno 
obdobje šestih let imenuje Primoža Damjanoviča in Katjo Jurančič Bratina. 
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Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov je vlada 30. maja 2019 državnemu zboru 
predlagala, da v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev imenuje mag. Primoža Pinozo, dr. 
Dragana Kesiča, mag. Gorazda Čibeja in mag. Mojco Majič.  
 
Predlagani kandidat je v svet agencije imenovan, če na glasovanju v državnem zboru prejme 
glasove večine vseh poslancev. Na glasovanju 18. junija 2019 dva predlagana kandidata nista 
prejela potrebne večine poslanskih glasov. 
 
Vlada je na današnji seji sprejela predlog dveh novih kandidatov, za katera državnemu zboru 
predlaga, da ju imenuje v svet agencije. Nova kandidata sta Primož Damjanovič in Katja 
Jurančič Bratina. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
   
Vlada imenovala Matjaža Merkana za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda UKCL 
 
Vlada je na današnji redni seji razrešila dosedanjo predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega 
zdravstvenega zavoda UKC Ljubljana Heleno Kujundžić Lukaček in kot predstavnika 
ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda UKC Ljubljana imenovala Matjaža 
Merkana, in sicer za preostanek mandata do 5. 4. 2021. 
 
Helena Kujundžić Lukaček je 10. 4. 2019 podala odstopno izjavo.  
 
Matjaž Merkan, univerzitetni diplomirani inženir fizike in magister znanosti ekonomije in 
poslovnih ved, je leta 2015 prejel priznanje »Manager leta«. Trenutno je zaposlen kot 
svetovalec direktorja v podjetju Weiler Abrasives d.o.o. in je obenem tudi prokurist pediatrične 
ordinacije Barbara Dietner Merkan d.o.o. iz Maribora. Pred tem je bil do leta 2015 generalni 
direktor podjetja Swaytcomet d.o.o. Z odločno petletno strategijo je z več kot 50 sodelavci 
povsem redefiniral področja produktnih skupin, tržnih segmentov in strojnega parka. Merkan je 
član Upravnega odbora Združenja Manager, član Združenja nadzornikov Slovenije ter član 
Mednarodnega združenja za proizvodno odličnost. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Ustanovitve delovne skupine  
 
Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne 
točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) za večnacionalne družbe. 
 
Delovna skupina vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe Slovenija 
je bila ustanovljena leta 2009. Leta 2011 je vlada Republike imenovala nove člane delovne 
skupine. Takratna delovna skupina ni nikoli zaživela, saj se njeni člani niso nikoli sestali.  
 
Zaradi nedelovanja delovne skupine je Republika Slovenija od leta 2011 prejela več opozoril 
generalnega sekretarja OECD. Glavna opozorila OECD so se nanašala predvsem na pravno 
obveznost Republike Slovenije, da zagotovi aktivno delovanje Nacionalne kontaktne točke 
Slovenija, ki v državi deluje kot mehanizem reševanja sporov glede domnevnih kršitev Smernic 
OECD za večnacionalne družbe na področju odgovornega poslovnega ravnanja. OECD je 
Republiko Slovenijo pozvala o prilagoditvi institucionalne strukture Nacionalne kontaktne točke 
Slovenija, ki bi poleg deležnikov s strani ministrstev vključevala tudi predstavnike sindikatov, 
gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz.   
 
Zaradi zasledovanja cilja in namena Smernic ter priporočil OECD namerava Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo reorganizirati obstoječo strukturo delovne skupine. Cilj 
reorganizacije je, da se vzpostavi nova struktura delovne skupine za izvajanje nalog Nacionalne 
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kontaktne točke Slovenija, ki bi jo sestavljali člani in zunanji sodelavci. Člani delovne skupine bi 
predstavljali ministrstva in druge vladne organe, zunanji sodelavci pa bi  predstavljali sindikate, 
gospodarska združenja, nevladne organizacije in univerze.  
 
OECD prav tako ugotavlja, da Republika Slovenija nima vzpostavljenih javnosti znanih 
postopkov urejanja posebnih primerov, ki se uporabljajo v primeru prejetih pritožb domnevnih 
kršitev Smernic. Zaradi navedenega je MGRT v sodelovanju  s sekretariatom OECD pripravilo 
Pravilnik o obravnavi posebnih primerov. Pravilnik je pripravljen po vzoru drugih nacionalnih 
kontaktnih točk ter je usklajen in potrjen s strani sekretariata OECD.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Sprememba v medresorski delovni skupini za prenovo registrske zakonodaje  
 
Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske 
delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje. S tem sklepom je razrešila in imenovala 
nekatere nove člane delovne skupine. 
 
Medresorska delovna skupina šteje trenutno 19 članov. Vodi jo generalni direktor Direktorata za 
notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namestnica vodje je direktorica 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Kot člani, poleg 
predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodelujejo še predstavniki 
Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za finance, Ministrstva za 
notranje zadeve, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Finančne 
uprave Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.  
 
Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo določb 
Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na registrske postopke in sistem za podporo 
poslovnim subjektom. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada potrdila novo sestavo Komisije za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo 
ter prenosa obrambnih proizvodov 
 
Vlada je sprejela sklep, s katerim je zaradi kadrovskih menjav in prerazporeditev oziroma 
upokojitev in s ciljem, da omogoči nemoteno delo, spremenila sestavo članov oziroma 
namestnikov članov Komisije za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa 
obrambnih proizvodov. Razrešitev oziroma imenovanje članov in namestnikov članov so 
predlagala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo.   
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Imenovanje članov spravne komisije, razsodnika in namestnika razsodnika Sodišča 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za spravo in arbitražo 
 
Vlada je na mesti članov spravne komisije Sodišča Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi za spravo in arbitražo imenovala prof. dr. Verico Trstenjak in prof. dr. Antona Beblerja. 
 
Na mesto razsodnice Sodišča Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za spravo in 
arbitražo je imenovala izr. prof. dr. Vasilko Sancin. Za namestnika razsodnice pa prof. dr. Jureta 
Vidmarja.  
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je pooblastila, da imenovanje sporoči Sodišču za spravo in 
arbitražo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. 
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Sodišče Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za spravo in arbitražo je bilo 
ustanovljeno leta 1995 na podlagi Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti 
in sodelovanju v Evropi. Sodišče, ki ima sedež v Ženevi, naj bi OVSE služilo kot mehanizem za 
mirno reševanje sporov med sodelujočimi državami. Do danes je konvencijo ratificiralo 33 
sodelujočih držav OVSE (od 57). Države so dolžne sprejeti spravo, za arbitražo pa morajo 
podati izrecno soglasje. 
 
S sredstvi mirnega reševanja sporov poskuša Sodišče pomagati sodelujočim državam OVSE 
rešiti nesoglasja, na primer teritorialna vprašanja, določitve meja ali okoljevarstvena in 
gospodarska nesoglasja. Spravne komisije ali arbitražna sodišča se imenuje ad hoc, Sodišče 
pa nima stalnega sestava. Do danes Sodišče v reševanje še ni prejelo primera. 
 
Glavni mehanizem, ki ga konvencija ponuja, je sprava. Lahko se aktivira enostransko ali pa s 
strani držav, ki so udeležene v sporu. Po preučitvi zahteve komisija pripravi in predstavi poročilo 
in priporočila stranem, udeleženim v sporu. Strani imajo nadalje 30 dni časa, da se odločijo, če 
priporočila sprejmejo. Če v tem času ni sporazuma o sporu in če se strani odločijo, da gredo 
pred arbitražo, se ustanovi arbitražno sodišče, čigar odločitve so za obe strani pravno 
zavezujoče. 
 
Člani spravne komisije (konciliatorji) so lahko priznani mednarodni strokovnjaki s področja 
mednarodnega prava, mednarodnih odnosov ali reševanja sporov, ki jih imenujejo države 
pogodbenice  konvencije. Razsodnik ("arbitrator") in njegov namestnik ("alternate arbitrator") 
morata imeti kvalifikacije, ki se zahtevajo za imenovanje na najvišje sodniške položaje, ali 
morata biti priznana strokovnjaka na področju mednarodnega prava. 
 
Vsaka država članica Sodišča imenuje po dva konciliatorja ter enega razsodnika in njegovega 
namestnika. Razsodnik in namestnik razsodnika imata po konvenciji mandat šest let, ki se ga 
lahko obnovi samo enkrat, medtem ko je šestletni mandat konciliatorjev možno obnoviti večkrat. 
Mandat trenutnim slovenskim članov Sodišča je potekel 31. maja 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Sprememba članstva v upravnem odboru Urbanističnega inštituta RS 
 
Vlada je sklenila, da se z mesta člana upravnega odbora Urbanističnega inštituta RS razreši dr. 
Mitjo Blaganjeta in se kot nadomestni član imenuje Vasilije Simeunović Djukić, in sicer do izteka 
mandata upravnega odbora, to je do 17. januarja 2023.  
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
  
Imenovanje novih članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
 
Vlada je imenovala člane Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Njihov mandat 
traja štiri leta.  
 
Člani Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije so: 

- predstavniki raziskovalcev: 
· prof. dr. Andreja Gomboc, na predlog Univerze v Novi Gorici, predsednica;  
· dr. Boris Turk, na predlog Instituta Jožef Stefan, član; 
· izr. prof. dr. Andreja Kutnar, na predlog Univerze na Primorskem, članica; 
· prof. dr. Vanja Kokol, na predlog Univerze v Mariboru, članica, 
· dr. Helena Motoh, na predlog Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, članica; 
· dr. Iztok Šori, na predlog Mirovnega inštituta, član; 
 

- predstavniki nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb: 
· prof. dr. Matjaž Krajnc, na predlog Univerze v Ljubljani, član; 
· Borut Čeh, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, član; 
· dr. Ema Žagar, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, članica; 
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· dr. Marko Pleško, na predlog Inženirske akademije Slovenije, član; 
· Tibor Šimonka, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, član; 
· Marko Lotrič, na predlog Obrtne zbornice Slovenije, član; 
 

- predstavnica javnosti: 
· doc. dr. Tina Tomažič, na predlog Univerze v Mariboru, članica; 
 

- predstavnik reprezentativnih sindikatov: 
· dr. Boštjan Nedoh, na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije, član. 
 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Imenovanje članov upravnega odbora Zavoda za gradbeništvo Slovenije 
 
Vlada je sklenila, da se v upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo 
Slovenije za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje upravnega odbora, imenujeta 
članici in član, ki jih v upravni odbor imenuje ustanovitelj. To so: 

- Maca Pibernik Potočnik, na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost; 
- Terezija Gaberščik, na predlog ministrstva pristojnega za promet; 
- Damijan Uranker, na predlog ministrstva pristojnega za okolje in prostor. 

 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Podelitev Velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za Republiko Avstrijo 
slovenskemu državljanu dr. Andreju Rahtenu 
 
Vlada daje pozitivno mnenje k podelitvi Velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za 
Republiko Avstrijo slovenskemu državljanu dr. Andreju Rahtenu ter ga posreduje Uradu 
predsednika Republike Slovenije.  
 
Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani je z noto dne 3. 6. 2019 zaprosilo za soglasje 
slovenskih oblasti k podelitvi Velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za Republiko 
Avstrijo slovenskemu državljanu dr. Andreju Rahtenu. 
 
Prof. dr. Andrej Rahten, roj. 4. 3. 1973, je že kot zgodovinar in strokovnjak za slovensko-
avstrijsko zgodovino 19. in 20. stoletja tesno sodeloval z Avstrijo in je s svojimi znanstvenimi 
prispevki pomembno prispeval k razumevanju avstrijske zgodovine. 
 
V tem smislu si je prof. dr. Rahten kot slovenski veleposlanik v Republiki Avstriji prizadeval za 
razumevanje avstrijskih stališč, za kar je bilo njegovo znanje in razumevanje skupne zgodovine 
odločilnega pomena. Prav tako si je prof. dr. Rahten kot slovenski veleposlanik prizadeval za 
zbliževanje obeh narodov in je tako spodbujal številne skupne slovensko-avstrijske projekte. Kot 
veleposlanik se je prof. dr. Rahten zavzemal tudi za slovensko manjšino na avstrijskem 
Koroškem in Štajerskem. Preudarno je spremljal uveljavitev kompromisa o dvojezični topografiji 
in podpiral delo skupnih odborov s Koroško in Štajersko.  
 
Veliki zlati častni znak na traku za zasluge spada med odlikovanja, ki jih od leta 1952 podeljuje 
zvezni predsednik Republike Avstrije. Najvišje odlikovanje je velika zvezda za zasluge 
Republike Avstrije. Sledita veliki zlati in srebrni častni znak na traku, nato veliki zlati in srebrni 
častni znak z zvezdo; veliki zlati in srebrni častni znak za zasluge, zlati in srebrni častni znak za 
zasluge, zlati in srebrni znak za zasluge ter zlata in srebrna medalja za zasluge. Poleg 
omenjenih odlikovanj zvezni predsednik podeljuje še odlikovanje za znanost in umetnost, 
vojaška odlikovanja ter odlikovanje za zasluge pri osvoboditvi Avstrije. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
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Odločba o zavrnitvi pritožbe Zveze Društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob 
Muri – Moja Mura, zoper odločbo MOP 
 
Vlada je izdala odločbo, s katero se zavrne pritožba Zveze Društev za obvarovanje reke in 
sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura, zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 29. 
1. 2018. 
 
V pritožbi je pritožnik uveljavljal kršitev pravil postopka, napačno uporabo materialnega prava in 
nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter vladi predlagal, da naj pritožbi ugodi, odpravi 
izpodbijano odločbo in vrne zadevo, skupaj z ustreznimi navodili prvostopenjskemu organu v 
ponovno obravnavo.  
 
Ministrstvo je pritožbe ocenilo bodisi kot neutemeljene bodisi, da ne držijo in je vladi predlagalo, 
da pritožbo zavrne. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 

  
  
  
 
  


