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Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v
cestnem prometu
Predlog novele ureja pogoje za uvedbo enotne vozovnice, brezplačne prevoze za študente
invalide, vključitev kategoriziranih športnikov v sistem subvencionirane vozovnice, določitev
namenskih sredstev enotne vozovnice in nekatere nujne spremembe za podeljevanje koncesij
za izvajanje javnega potniškega prometa.
S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem
usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive
2006/126/ES o vozniških dovoljenjih. Spremembe bistveno ne spreminjajo koncepta
pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov. Dodane so nekatere
izjeme, za katere ni treba pridobiti temeljne kvalifikacije, nekatere že obstoječe izjeme pa so
jasneje opredeljene.
Sprememba omogoča, da vozniki tretjih držav dokazujejo kvalifikacijo tudi, če imajo kodo 95
vpisano v potrdilo za voznike nedržavljane EU (potrdilo o zaposlitvi) v skladu z Uredbo
Evropskega parlamenta in Sveta. Zaradi neizvajanja v praksi se predlaga črtanje določbe glede
pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij, saj je tak sistem za voznike dejansko daljši in
bolj zamuden od sistema z izpitom, ki se v praksi edini izvaja. Ker gre za zakonske določbe, ki
se v praksi ne izvajajo, se predlaga ohranitev samo sistema pridobitve temeljne kvalifikacije z
izpitom. Pri ostalih spremembah gre za uskladitev pojmov z direktivami EU in sicer na področju
navedb kategorij vozniškega dovoljenja ter običajnega prebivališča.
Zaostrujejo se tudi pogoji za pridobitev licence glede upravljavca prevozov (bivša odgovorna
oseba za prevoze), ki bo lahko nastopal kot upravljavec samo v enem podjetju.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Vlada prejela poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega
energetskega in podnebnega načrta
Državno zborski Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 7. nujni seji 9. 4. 2019
obravnaval zahtevo poslanske skupine Levice za sklic nujne seje odbora z naslovom »Poziv
mladih za podnebno pravičnost« in med drugim sprejel sklep, da naj vlada o procesu priprave in
sprejemanja Nacionalnega energetsko podnebnega načrta predloži poročilo Državnemu zboru
do 31. avgusta 2019.
NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določiti
cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije
toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE),energetska učinkovitost (URE),
energetska varnost, notranji trg energije ter na področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti.
Pripravljeno je Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega
energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je dolžna
Slovenija do 31. decembra 2019 sprejeti NEPN predložiti Komisiji. Glede na številne in
zahtevne aktivnosti in s konstruktivnim sodelovanjem vseh deležnikov ter uspešno in
pravočasno zaključeno celovito presojo vplivov na okolje, bo sprejem NEPN mogoče doseči v

prvi polovici 2020. Sprejet NEPN predstavlja pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v novi
večletni finančni perspektivi, zato je kvalitetna priprava dokumenta ena od naših prioritet.
Prilagajanje podnebnim spremembam, prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki bi
omogočal njegovo konkurenčnost in kakovost življenja prebivalstva ob dolgoročnem ohranjanju
naravnih virov, zahteva spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike. Osrednji
cilj Slovenije je namreč do 2030 vsem zagotoviti kakovostno življenje. To je mogoče uresničiti z
uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
Vlada je izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba o
skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov je namenjena predvsem preprečevanju onesnaženja
okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.
V njej so določene zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi
odpadki (nad 200 m3), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe
varstva pred požarom. Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih
gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal,
in sicer tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili
primeri v preteklosti.
Med trdne gorljive odpadke spadajo: odpadna plastika, odpadna guma (razen izrabljenih gum iz
predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali
mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge
gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov
v trdno gorivo in njegovo uporabo.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada sprejela sklep o Začetku postopka repatriacije Slovencev iz Venezuele
Vlada je sprejela sklep, da začne izvajanje postopka repatriacije iz Bolivarske republike
Venezuele za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci
zunaj njenih meja.
Vlada se je dne 14. 2. 2019 na predlog Ministrstva za zunanje zadeve seznanila z Informacijo o
stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli. Obstoječe razmere v
Venezueli predstavljajo hudo gospodarsko in politično krizo, prav tako je zaskrbljujoče stanje
človekovih pravic.
Vlada je 11. 4 2019 na predlog Ministrstva za zunanje zadeve namenila humanitarno pomoč v
višini 50.000 EUR prebivalstvu v Venezueli zaradi poslabšanja humanitarnih razmer v državi.
Ker so tam živeči Slovenci izpostavljeni hudemu pomanjkanju, pritiskom in nevarnostim, so
podani pogoji, da Republika Slovenija v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s
Slovenci zunaj njenih meja (ZORRSZNM) začne s postopkom repatriacije.
Natančna ocena finančnih posledic bo mogoča šele po znanem številu oseb za repatriacijo, pri
čemer bo potrebno upoštevati način nastanitve in posebnosti dodeljevanja denarnih pomoči, ki
vplivajo na višino dodeljenega zneska (odvisno npr. od števila družinskih članov, premoženja,
prihrankov, zagotovljene oskrbe, od višine dohodkov, …). Do 26. avgusta 2019 so prispele
prošnje za skupno 47 oseb.
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Vlada sprejela spremembo Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov
Glede na ugotovitve iz pregleda Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO),
uresničitve nalog v okviru podanih CAP (Corrective Action Plan) in priprave priročnika notranjih
operativnih postopkov organa v skladu z ICAO priročnikom je bilo potrebno v Službi za
preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov pri Ministrstvu za
infrastrukturo sprejeti korektivne ukrepe v cilju odprave neskladij.
Eden od ukrepov se nanaša na prilagoditev naziva preiskovalnega organa in naziva ministrstva.
Gre za črtanje naziva preiskovalnega organa in spremembo naziva ministrstva, pristojnega za
promet, ki se je glede na čas izdaje uredbe do danes nekajkrat spreminjal. Sprememba Priloge
št. 1 nam bo tako zagotovila, da se nazivi prilagodijo nazivom preiskovalnega organa, ki je
organiziran kot samostojna (posebna) organizacijska enota na ministrstvu, pristojnem za
promet, kot to določa 4. člen Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov. Stari in neveljavni nazivi »Ministrstvo za promet« in »Urad za preiskovanje letalskih
nesreč« tako ne bodo več v novi Prilogi 1.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Odlok o določitvi vrtcev Mavrica in Zarja v Celju za degradirano okolje in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih
Vlada je na današnji seji izdala Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve –
Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za
degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je skupaj z Mestno občino Celje (MOC) podpisalo
Dogovor o sanaciji onesnažene zemljine na območju vrtcev v MOC. Ugotovljeno je, da so tla
onesnažena s cinkom in kadmijem, povečane vsebnosti so bile zabeležene tudi za svinec, živo
srebro in delno arzen. Na podlagi te ugotovitve je območje razglašeno za degradirano območje.
Zaradi preseženih opozorilnih in kritičnih vrednosti teh nevarnih snovi v tleh je na območju
vrtcev potrebno izvesti sanacijski ukrep zamenjave zemljine. To bo doseženo z odstranitvijo
onesnažene zemljine, dovozom in vgradnjo nove zemljine, zunanjo ureditvijo vrtca, zamenjavo
pohodnih površin in ponovna ureditvijo igral.
V letih 2019 - 2020 naj bi izvedli sanacijo desetih onesnaženih vrtcev v Celju. V prvi fazi
projekta bo izveden Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju vrtca Anice
Černejeve - Enota Mavrica in vrtca Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje, v naslednjih
fazah pa se bo izvajala sanacija še v preostalih osmih vrtcih v Mestni občini Celje.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Aneks h koncesijski pogodbi rabo termalne vode za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč v Termah Topolšica
Vlada je sklenila Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 15. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne
vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica.
S tem aneksom je vlada potrdila spremenjene koordinate izvira Toplica in povečane letne
količine dovoljenega odvzema termalne vode iz izvira Toplica in dodani dejavnosti ogrevanje in
hlajenje, kot je določeno v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč - Terme Topolšica.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
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Vlada o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije
Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za
obdobje 2016–2018 in naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
začne z aktivnostmi za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc.
Kot poudarjeno v informaciji o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki
obravnava obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018, ima Slovenija z vidika
konkurenčnosti in strukture gospodarstva ter razpoložljivega znanja dobro izhodišče za svoj
nadaljnji razvoj. Kljub pomanjkanju potrebnih naložb je Slovenija naredila znaten napredek pri
nadgradnji inovacijskega ekosistema. V zadnjem obdobju so sicer opazni premiki v pravo smer
(zaustavitev padanja izdatkov državnega proračuna za raziskave in razvoj), vendar je treba v
luči prihajajočih izzivov, kot je četrta industrijska revolucija in pospeševanje konkurenčnih regij,
dinamiko bistveno pospešiti.
Za uspešno naslavljanje izzivov prihodnosti in sprememb na trgu dela, nastalih kot posledica
uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije, mora Slovenija med
drugim vzpostaviti tudi celovit in sistemski pristop pri napovedovanju kompetenc za poklice
prihodnosti.
Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlada o četrtletnem poročilu Slovenskega državnega holdinga
Vlada se je na današnji seji seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga
(SDH) o upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019.
SDH je 20. junija 2019 ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH z NKBM podpisal
pogodbo o prodaji Abanke. Na podlagi podpisane pogodbe bo NKBM po izpolnitvi odložnih
pogojev pridobila 100 % delnic Abanke, ki so v lasti RS. Zaključek prodajnega postopka je
predviden do 31. decembra 2019, ob upoštevanju pridobitve vseh obveznih soglasji pristojnih
organov.
Po zaključeni prvi fazi prodaje NLB v letu 2018 se je junija 2019 zaključila tudi druga faza
prodaje, to je 10 % lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB minus 1 delnica, in sicer po
metodi pospešenega postopka zbiranja ponudb poučenih vlagateljev. RS po zaključenem
postopku ostaja največja delničarka NLB s 25 % lastniškim deležem + 1 delnico.
Družba Hemiak Investments Limited je 27. marca 2019 objavila prevzemno ponudbo za odkup
delnic Perutnine Ptuj, ki je SDH v imenu RS ni sprejel, saj je naložba v Strategiji upravljanja
kapitalskih naložb države opredeljena kot pomembna naložba. Delež RS v družbi je 0,0019 %.
Prevzemnik družbe je v prospektu objavil, da namerava ob uspešno zaključenem prevzemnem
postopku iztisniti male delničarje proti plačilu denarne odpravnine pod pogoji iz prevzemne
ponudbe.
V obdobju poročanja se je delež lastništva RS zvišal v dveh elektrodistribucijskih družbah. V
družbi Elektro Maribor se je z umikom 150.022 lastnih delnic delež RS zvišal z 79,5001 % na
79,8577 %. V družbi Elektro Gorenjska pa se je z umikom 12.901 navadnih prosto prenosljivih
delnic družbe delež RS zvišal z 79.4202 % na 79,4796 %.
V letu 2018 je RS postala družbenica v družbi RCR, za upravljanje katere je bilo pristojno
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. RS je delež pridobila na podlagi zaključenega
postopka likvidacije Rudnika Zagorje. Skladno z Zakonom o SDH je RS v drugem četrtletju
naložbo v tej družbi prenesla v upravljanje na SDH.
V obravnavanem obdobju je RS pridobila 655.000 delnic družbe Sava Re in povečala delež z
10,0898 % na 13,8936 %. Delnice so bile pridobljene skladno s sklepom skupščine Abanke.
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V teku je postopek pridobivanja 20,87 % lastniškega deleža Term Olimia
SDH je 28. junija 2019 v imenu in za račun RS oddal zavezujočo
predmetnega deleža. Ob morebitni pridobitvi deleža bo RS zavezana
ponudbo. SDH aktivnost za nakup deleža v družbi Terme Olimia izvaja
turizma.

v imetništvu NKBM.
ponudbo za nakup
objaviti prevzemno
skladno s strategijo

SDH vlado v rednem poročilu seznanja tudi z izvajanjem ukrepov v skladu s sprejetim Letnim
načrtom upravljanja kapitalskih naložb glede elektrodistribucijskih družb in izvedenimi
skupščinami v obravnavanem obdobju.
Vir: Ministrstvo za finance
Uresničevanje Strategije sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah
Vlada je sprejela Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja RS v mednarodnih operacijah
in misijah, sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2018 in načrtih prihodnjega
sodelovanja.
V letu 2018 je bilo v štirinajstih mednarodnih operacijah in misijah redno prisotnih 360
pripadnikov Slovenske vojske, policije in civilnih strokovnjakov. Prisotnost Slovenske vojske in
civilnih strokovnjakov je najštevilčnejša v misiji KFOR.
Poleg v KFOR je bila Slovenska vojska aktivna tudi v BIH – EUROFOR ALTHEA in Nato HQ,
Natovi pisarni za povezavo v Skopju (NLO), Natovi vojaški pisarni za povezavo v Beogradu
(MLO), Natovi nebojni svetovalni misiji Odločna podpora v Afganistanu (RSM), UNIFIL Libanon,
UNTSO Bližnji vzhod, v okviru Okrepljenega paketa ukrepov NATO-Gruzija, EUTM Mali,
EUNAVFOR MED/SOPHIA – Sredozemlje, v misiji Neomajna odločnost v Iraku (OIR), eFP
Latvija, EULEX Kosovo in EUROPOL COPPS.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
Stališče Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije
zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve med državami članicami na eni
strani ter Ukrajino na drugi strani
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije
zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami
članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani. Vlada podpira predlog sklepa.
Cilj Sporazuma je vzpostaviti pogoje za okrepljene gospodarske in trgovinske odnose, ki
Ukrajino vodijo v postopno vključevanje v notranji trg EU, vključno z oblikovanjem poglobljenega
in celovitega območja proste trgovine ter podpreti ukrajinska prizadevanja, da dokonča prehod
na delujoče tržno gospodarstvo.
Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe pomaga Pridružitvenemu odboru v trgovinski
sestavi, da doseže cilje o olajšanju trgovanja s primarnimi proizvodi, za katere veljajo sanitarni
in fitosanitarni ukrepi, pri čemer se varuje življenje ali zdravje ljudi, živali in rastlin.
Sporazum Ukrajino obvezuje, da predloži seznam predpisov pravnega reda Unije v zvezi s
sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi ter ukrepi za dobro počutje živali, ki jim namerava približati
nacionalno zakonodajo. Ukrajina je oktobra 2018 Evropski komisiji predložila revidirani seznam,
ki ga bo obravnaval Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, saj se je seznam spremenil.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priprava programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti za obdobje 2021-2017
Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi Programa za odpravljanje materialne
prikrajšanosti za obdobje 2021–2027.
Vlada je naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v
sodelovanju s partnerji pripravi Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti za obdobje
2021 – 2027, na način, da bo mogoče pričeti izvajanje Programa za odpravljanje materialne
prikrajšanosti za obdobje 2021–2027 s 1. 1. 2021.
Vlada je naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da začne s
pripravo Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2021 do 2030.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada seznanjena s tehničnim dogovorom z Belgijo glede usposabljanja skokov s padali
Vlada se je seznanila z informacijo o nameri podpisa tehničnega dogovora med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s
padali z velikih višin in višin v Republiki Sloveniji. Vlada se je seznanila tudi z noto o pristopu
ministra za obrambo Francoske republike k tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s
padali z velikih višin in višin.
Do 80 pripadnikov belgijske vojske, in sicer padalci, posadka letala in ekipa za vzdrževanje, bo
z letalom C-130 in z vozili za transport pripadajoče opreme, izvedlo usposabljanje skokov s
padali z velikih višin in višin. Usposabljanje, ki se mu bosta pridružila pripadnika francoske
vojske, bo potekalo med 29. avgustom in 13. septembrom letos na letališču Cerklje ob Krki. Cilj
usposabljanja je zagotavljanje usposobljenosti belgijske padalske enote, sodelovanje pri
izgradnji zmogljivosti Slovenske vojske na področju padalskega usposabljanja ter krepitev
partnerstva med vojskami.
Tehnični dogovor bo opredelil medsebojne odnose, pravice in obveznosti udeležencev vaje. Za
potrebe udeležbe na vaji bo minister za obrambo Francoske republike z noto o pristopu pristopil
k tehničnemu dogovoru.
Vir: Ministrstvo za obrambo
Informacija o Blejskem strateškem forumu v letu 2019
Vlada se je seznanila s pripravami na 14. mednarodno konferenco Strateški forum Bled, ki bo
pod naslovom Viri (ne)stabilnosti oz. (Re)sources of (In)stability 2. in 3. septembra 2019
potekala na Bledu.
Slovenija se kot gostiteljica foruma kaže kot aktivna članica mednarodne skupnosti, ki spodbuja
konstruktiven dialog in iskanje mirnih rešitev za učinkovito reševanje svetovne problematike.
Forum bo v luči aktualnih razmer naslovil tematike, ki zadevajo evropsko in globalno varnost iz
različnih vidikov, prav tako pa tudi številne problematike, s katerimi se ukvarja mednarodna
skupnost, med njimi ključna vprašanja razvoja, človekovih pravic, miru in varnosti.
V času BSF bo tudi letos pod naslovom Mladi kot vir (za prihodnost) oz. Youth as a (Future)
(Re)source potekal BSF za mlade (Young BSF), ki bo že osmo leto zapored predstavljal
platformo za mlade voditelje oziroma prostor za razpravo o globalnih izzivih in priložnostih.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

6

Mnenje vlade o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika
Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika,
prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in
poslancev.
Predsednik Državnega zbora je z dne 12. 7. 2019 v mnenje vladi posredoval Predlog Zakona o
dopolnitvi Kazenskega zakonika (v nadaljevanju Predlog KZ-1F), ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem
Jožefom Horvatom (v nadaljevanju predlagatelji). S Predlogom KZ-1F predlagatelji predvidevajo
dopolnitev prvega odstavka 95. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1) tako, da bi
določal tudi nezastarljivost kazenskega pregona in izvršitve kazni v zvezi s kaznivimi dejanji
zoper spolno nedotakljivost.
Vlada se strinja s predlagatelji glede teže kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, posegov v
človekovo dostojanstvo ter njihovih posledic, a vendarle opozarja na sorazmernost.
Predstavljena ureditev zastaranja v KZ-1 je primerljiva z ureditvami v drugih evropskih državah
ter skladna z dokumenti mednarodnih organizacij in Evropske unije z obravnavanega področja,
ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
Vlada meni, da se sprememb oziroma dopolnitev KZ-1 ne gre lotevati na hitro, parcialno in brez
premisleka, saj lahko to v pravni sistem vnese negotovost. Področje kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost je še toliko bolj občutljivo, zato je pred spremembami nujna temeljita
analiza področja. Vlada bo v predlogu naslednjih sprememb in dopolnitev KZ-1, katerih priprava
se začenja, Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem v prihodnjem letu med drugim
predlagala tudi spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
Odgovor o problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin
Vlada je sprejela Odgovor v zvezi s sklepi Državnega sveta o problematiki oskrbe s pitno vodo
obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija letos, in sicer v zvezi iztirjenja vagonov
v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper.
V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da se vlada zaveda težave zagotovitve dodatnega
vodnega vira za prebivalce in prebivalke slovenske Istre. Zato je bila ustanovljena posebna
delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za okolje in prostor, Direkcije za vode
(DRSV), izvajalcev oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri in Krasu ter župani prizadetih občin.
Delovno skupino vodi direktor DRSV Tomaž Prohinar.
Pojasnjeno je tudi, da Načrti zaščite in reševanja ter tudi standardni operativnih postopov redno
posodabljajo in dopolnjujejo.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Odgovor na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z valutami v slovenskih predpisih
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z valutami v slovenskih
predpisih.
V odgovoru je pojasnjeno, da je v slovenskih predpisih na podlagi Zakona o uporabi denarne
enote Republike Slovenije (ZUDE) ter Zakona o uvedbi eura prišlo do zakonske spremembe
valut.
Tako se je za vse zneske v predpisih, ki so bili do dne uveljavitve ZUDE izraženi v dinarjih, z
dnem uveljavitve ZUDE štelo, da so navedeni v tolarjih (menjalno razmerje je bilo namreč
določeno 1:1), podobno pa velja za prehod s tolarjev na evro, pri čemer se šteje, da se vsi
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zneski v predpisih, ki so bili do dne uvedbe evra kot valute Republike Slovenije navedeni v
tolarjih, glasijo na evro, preračunano po tečaju zamenjave (1:239,640), ki je določen v Uredbi
1086/2006/ES.
Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Vlada odgovarja na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s člankom v
časopisu Večer o propadanju letalske dejavnosti.
Vlada poslanca Državnega zbora dr. Franca Trčka seznanja, da se z besedilom, objavljenim v
članku časopisa Večer, z naslovom »Kako je oblast uničila slovensko letalstvo«, ne strinja.
Prvi del članka je namenjen situaciji v slovenskem letalskem prevozniku Adria Airways d.o.o.
Adria Airways je pravna oseba, ki samostojno opravlja svojo dejavnost na trgu. Tako Ministrstvo
za infrastrukturo ne more in ne sme na kakršen koli način posegati v poslovanje gospodarskega
subjekta. Zakonske pristojnosti MzI, skupaj z Javno agencijo za civilno letalstvo RS, so
povezane z zagotavljanjem nadzora letalske varnosti, tako Adrie Airways, kot tudi drugih
letalskih prevoznikov, ki jim je operativno licenco izdala Javna agencija za civilno letalstvo RS.
Javna agencija za civilno letalstvo RS poleg tega vodi še postopke pritožb potnikov v zvezi z
odpovedmi letov ali veliki zamudami Adrie Airways, skladno s predpisi Evropske unije o varstvu
potrošnikov.
Med zakonske pristojnosti MzI spada tudi sklepanje mednarodnih sporazumov o zračnem
prometu, na podlagi katerih je možno opravljati mednarodne redne zračne prevoze v Slovenijo
oz. iz nje. S tem se trg za letalski promet odpira. Ko so pravne podlage pripravljene, pa je zgolj
in samo od letalskega prevoznika odvisno, na katere destinacije bo letel.
Drugi del članka se nanaša na obratovanje javnih letališč za mednarodni promet v Sloveniji.
Glede LERM je MzI po odpovedi najemne pogodbe s strani dosedanjega najemnika, naredilo
vse, da se zagotovi začasno nemoteno obratovanje. Trenutno je obratovalec LERM družba DRI
upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. MzI si prizadeva, da bodo
vzpostavljeni pogoji za dolgoročno obratovanje LERM v najkrajšem možnem času.
Tako zavračamo navedbe iz članka Večer. Dejstvo je, da MzI ni financiralo nobene dejavnosti
podjetja Fraport Slovenija, d.o.o., ki je samostojna pravna oseba, ki svojo dejavnost opravlja v
skladu s tržnimi pogoji in je upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Fraport Slovenija,
d.o.o je samostojna pravna oseba. MzI je do sedaj namenilo določena sredstva Aerodromu
Maribor, d.o.o., in Aerodromu Portorož, d.o.o., in sicer glede na dejstvo, da letališči v Mariboru
in Portorožu zgolj z občasnimi čarterskimi ali poslovnimi leti ne moreta preživeti.
MzI je v skladu s Pogodbo o uporabi letališke infrastrukture LERM in pripadajočimi aneksi
Aerodromu Maribor, d.o.o. v letih od 2011 do 2016 izplačalo 3.017.135 EUR, na podlagi
prijavljene sheme o državni pomoči Aerodromu Portorož, d.o.o. pa je za obdobje 2018 – 2020
dodelilo 1.595.714 EUR.
Na koncu poudarjamo, da so ključnega pomena za uspešno obratovanje katerega koli letališča
letalski prevozniki. MzI je pristojno zgolj za pripravo pravnih podlag, ki predstavljajo osnovo, da
lahko letalski prevozniki vključijo Slovenijo med svoje destinacije. Slednje velja za vsa tri javna
letališča za mednarodni zračni promet v Sloveniji. Tako ne drži, da bi resorno ministrstvo v
postopkih ignoriralo LERM. Dejstvo je, da se letalski prevozniki do sedaj še niso odločili za
opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza na to letališče.
Še naprej pa si bo vlada v okviru svojih pristojnosti prizadevala za nadaljnji razvoj
mednarodnega zračnega prometa v Sloveniji.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
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Vlada odgovarja na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca
Vlada je sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede umestitve
geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021-2030
in ureditve zakonodajnega okvira.
Geotermalna energija je bila že identificirana kot pomemben vir energije, katerega izrabo bo
potrebno nujno povečati za dosego dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev. S tega vidika je
geotermalna energija kot pomemben obnovljivi vir energije tudi že opredeljena v izhodiščih za
oblikovanje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije,
kot ključnega strateškega dokumenta, katerega izvajanje bo pomembno vplivalo tako na
okoljski, gospodarski kot tudi na družbeni razvoj Slovenije v prihodnjih desetletjih.
Glede na pobudo spremembe zakonodajnega okvira za področje geotermalne energije je Odbor
Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 12. nujni seji dne 2.7.2019
obravnaval problematiko »Geotermalna energija – okoljsko sprejemljiv vir energije ter
priložnost za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnjo električne energije« ter na podlagi
izvedene obravnave sprejel sklep, da morajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oblikovati delovno
skupino, katera mora v roku šestih mesecev od oblikovanja predlagati nabor ukrepov za
učinkovito večnamensko izrabo geotermalne energije ter potrebne zakonodajne podlage za
implementacijo nabora ukrepov geotermalne energije. Aktivnosti, povezane z oblikovanjem
predmetne delovne skupine izvaja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko.
Spodbude za ekonomsko izkoriščanje geotermalne energije za namene ogrevanja se že
izvajajo v okviru spodbud za sofinanciranje izrabe geotermalne energije, ki jih izvaja Eko Sklad
ter programov evropske kohezijske politike, ki jih izvaja Ministrstvo za infrastrukturo, pri čemer
se ekonomsko izkoriščanje, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva voda, izvaja
vzdržno, kar pomeni, da se lahko izčrpa le obnovljiva količina vode. Poleg navedenih je
potrebno izpostaviti tudi evropske programe spodbujanja razvoja in inovativnosti na področju
geotermalne energije, v okviru katerih aktivno sodeluje Ministrstvo za infrastrukturo ter
izhodišča za izrabo potenciala geotermalne energije, ki bodo sestavni del bodočega Celovitega
nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Mnenje o pobudi glede ustavnosti Zakona o nepremičninskem posredovanju
Vlada je je sprejela mnenje o o pobudi družbe AEON NEPREMIČNINE, d. o. o., Ljubljana in
drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25. a člena
Zakona o nepremičninskem posredovanju in o njihovem predlogu za zadrževanje izvrševanja
njegovih določb, ker naj bi imelo izvrševanje izpodbijanih določb težko popravljive škodljive
posledice za pobudnike.
Vlada RS v mnenju meni, da v zvezi s predlaganim začasnim zadržanjem izvrševanja 5. člena
in tretjega odstavka 25. a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju pogoji za začasno
zadržanje izvrševanja niso izpolnjeni.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Mnenje o pobudi glede pobude o ustavnosti Zakona o dimnikarskih storitvah
Vlada RS je je sprejela mnenje o Pobudi družbe Cadea d.o.o., Planina in ostalih za oceno
ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15.
člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in
desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS).
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Vlada Ustavnemu sodišču RS predlaga, da ugotovi, da je Zakon o dimnikarskih storitvah
skladen z ustavo. V mnenju je med drugim pojasnjeno, da veljavna zakonska ureditev pomeni
regulacijo dejavnosti, potreba po regulaciji pa izhaja iz že omenjenega zagotavljanja ciljev na
področju varstva okolja in življenja, premoženja ter zdravja ljudi. Eden od ciljev ZDimS
uresničuje določbe 72. člena Ustave RS, ki zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja,
saj je izvajanje ZDimS pomembno za zagotavljanje kakovosti zraka. To je bistveno tako za
kakovost življenja prebivalcev kot zaradi zahtev Evropske unije, ki od držav članic zahteva
ukrepanje v smeri zmanjševanja onesnaževanja zunanjega zraka.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je imenovala direktorico Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Vlada je izdala odločbo, s katero Stanislavo Dešnik, imenuje na mesto direktorice Javnega
zavoda Krajinski park Goričko, za dobo štirih let, in sicer od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Stanislava Dešnik je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pridobila naziv univerzitetni
diplomirani inženir krajinske arhitekture. V Javnem zavodu Krajinski park Goričko je zaposlena
že od leta 2004 dalje. Od 3. septembra 2014 do 1. septembra 2015 je bila vršilka dolžnosti
direktorja od 1. septembra dalje pa je direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko.
Imenovana je bila izbrana kot najprimernejša kandidatka na podlagi javnega razpisa za
imenovanje direktorja JZ KP Goričko, ki je bil javno objavljen in izpolnjuje vse pogoje določene v
Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada dala soglasje k imenovanju direktorja Inštituta za novejšo zgodovino
Vlada je dala soglasje k imenovanju dr. Jureta Gašpariča za direktorja Inštituta za novejšo
zgodovino (INZ) za mandatno dobo petih let, za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2024.
V skladu z 10. členom Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni
raziskovalni zavod direktorja zavoda imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem
ustanovitelja. Na razpis za direktorja INZ je pravočasno prispela ena popolna prijava, in sicer
prijava dr. Jureta Gašpariča, ki je ustrezala razpisnim pogojem in katerega je upravni odbor po
odprti razpravi, na tajnem glasovanju, imenoval za direktorja INZ.
Jure Gašparič, dr. zgodovinskih znanosti, je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo
zgodovino. Raziskovalno se zlasti osredotoča na slovensko in jugoslovansko politično
zgodovino od razpada avstro-ogrske monarhije do začetka druge svetovne vojne, ob tem pa se
ukvarja tudi z vprašanji z vprašanji zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju
(zgodovina parlamentarizma, odnosi s Češkoslovaško, proučevanje obdobja razpada
Jugoslavije). Dr. Gašparič je urednik osrednje slovenske znanstvene revije s področja novejše
zgodovine Prispevki za novejšo zgodovino.
Dr. Jure Gašparič se je rodil leta 1977 v Mariboru, kjer je obiskoval osnovno in srednjo šolo.
Doktoriral je leta 2006 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s
disertacijo Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935. V
študijskem letu 1999/2000 študiral na Univerzi Komenskega v Bratislavi. Na INZ je zaposlen od
leta 2001, najprej kot mladi raziskovalec, od leta 2008 kot znanstveni sodelavec in od leta 2013
kot višji znanstveni sodelavec. Trenutno je tudi član Znanstvenega sveta INZ.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Vlada v Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja imenovala dve članici
Vlada je imenovala Petro Žagar in Lejlo Farić za članici upravnega odbora Inštituta za
ekonomska raziskovanja (IER) za novo štiriletno mandatno obdobje.
Petra Žagar je bila imenovana na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost,
Lejla Fajić pa na predlog Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, kar
določa 7. člen Sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni
zavod.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Imenovanje predstavnikov v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo
Vlada je kot ustanoviteljica za člana Upravnega odbora Slovenskega inštituta za
standardizacijo, kot predstavnika ustanovitelja, imenovala mag. Sama Podgornika in dr. Janjo
Turšič.
Vlada je ustanovila Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) kot slovenski nacionalni organ
za standarde, kjer imenuje predstavnike ustanovitelja za obdobje največ štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja
Zaradi poteka štiriletnega mandata predstavnikoma ustanovitelja mag. Samu Podgorniku in dr.
Janji Turšič, sta Ministrstvo za obrambo ter Ministrstvo za okolje in prostor predlagala, da se
imenovana ponovno imenujeta v Upravni odbor SIST.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada imenovala novega člana sveta Zavoda za šport Republike Slovenije Planica
Vlada je sprejela sklep, da se v svetu javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije
Planica kot predstavnika ustanovitelja razreši Draga Kreša in se kot predstavnika ustanovitelja
imenuje Klemna Žiberta.
Minister, pristojen za šport, ugotavlja, da mora biti, glede na dejavnost zavoda, glede na
pristojnosti in obveznosti ministrstva, pristojnega za šport, do zavoda, in glede na pristojnosti
sveta zavoda, nujno vzpostavljena tesnejša strokovna, upravljavska in nadzorna vez med
ministrstvom in zavodom, kar s trenutnim sestavom ni zagotovljeno, zato je predlagal
zamenjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda. Skladno z navedenim je Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport vladi predlagalo razrešitev dosedanjega predstavnika
ustanovitelja v svetu ZŠ RS Planica, Draga Kreša in imenovanje nadomestnega člana,
predstavnika ustanovitelja, Klemna Žiberta, do izteka mandatne dobe sveta ZŠ RS Planica, in
sicer do 29. 8. 2022.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije
Vlada je v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) kot
predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje zavoda imenovala
naslednje člane: dr. Darjo Majkovič, MKGP, dr. Jerneja Drofenika, MKGP, mag. Jano Miklavčič,
MOP in Bruna Rednaka, MIZŠ.
Sedanjim članom sveta javnega zavoda IHPS se mandat izteče.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Spremembe v nadzornem svetu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada
V nadzornem svetu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
Republike Slovenije se z dnem 29. 8. 2019 razrešita Anka Valentinčič in Andrej Del Fabro in se
z dnem 30. 8. 2019 za mandatno dobo štirih let, in sicer do 29. 8. 2023 kot predstavnika
ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imenujeta mag.
Klemen Gruden in Rok Jemec.
V nadzornem svetu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
Republike Slovenije se z dnem 29. 8. 2019 razreši Luka Špoljar in se z dnem 30. 8. 2019 za
mandatno dobo štirih let, in sicer do 29. 8. 2023 kot predstavnica Študentske organizacije
Slovenije imenuje Tina Smonkar.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
V svet javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut se za mandatno dobo petih let od
ustanovitvene seje sveta zavoda imenujejo: Kaja Širok, Vesna Jurca Tadel, Mirjana Koren, Dr.
Aldo Milohnič, Petra Pogorevc in Eva Kraš.
Svet sestavlja sedem članov, od katerih ustanovitelj imenuje dva člana. Enega člana imenuje
ustanovitelj na predlog Skupnosti muzejev Slovenije in enega člana na predlog Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo UL. Enega člana, predstavnika javnih zavodov na področju
gledališča, imenuje ustanovitelj na predlog javnih zavodov s področja gledališča, in sicer po
izvedenem javnem pozivu ministrstva za kulturo, enega člana, predstavnika nevladnih
organizacij s področja gledališča, imenuje ustanovitelj na predlog nevladnih organizacij s
področja gledališča, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva za kulturo.
Vir: Ministrstvo za kulturo
Sprememba sklepa o imenovanju Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni
predor Karavanke
Ker je prišlo v času od zadnjega zasedanja meddržavne komisije do zamenjave direktorice
Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, je potrebno razrešiti mag. Darjo
Kocjan, ki je bila razrešena s položaja generalne direktorice Direktorata za kopenski promet in
imenovati mag. Andrejo Knez, imenovano na položaj v.d. generalne direktorice Direktorata za
kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo kot vodjo slovenskega dela Meddržavne
slovensko-avstrijske komisije za cestni predor Karavanke.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za koordiniranje repatriacije Slovencev
iz Venezuele
Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega
načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v
Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije, ki jo bo
vodila Olga Belec, državna sekretarka, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu iz po svetu.
Naloge delovne skupine so: priprava podrobnega akcijskega izvedbenega načrta repatriacije,
ocena finančnih obveznosti posameznih državnih organov, priprava rešitev osebnih stanj za
osebe po izteku statusa repatriirane osebe v primeru, da te nimajo zagotovljenih osnovnih
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pogojev za življenje in bivanje v Republiki Sloveniji ter spremljanje izvajanja in koordiniranje
posamičnih faz v postopku repatriacije.
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Imenovanje generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v
Ministrstvu za pravosodje
Danes je vlada imenovala mag. Nino Koželj za generalno direktorico Direktorata za kaznovalno
pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje.
Po končanem posebnem javnem natečaju je bil Ministrstvu za pravosodje vročen sklep
posebne natečajne komisije, dne 15. 5. 2019, iz katerega izhaja, da mag. Nina Koželj izpolnjuje
natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primerna za položaj generalne
direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje.
Na podlagi navedenega je Vlada Republike Slovenije mag. Nino Koželj, s 1. 9. 2019 imenovala
za generalno direktorico Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za
pravosodje, za mandatno dobo petih (5) let, in sicer od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
Razrešitev državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Tanja Strniša z dnem 30. 8. 2019 razreši s funkcije
državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mag. Tanja Strniša
prevzema nove delovne obveznosti.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Urban Krajcar imenovan za državnega sekretarja
Vlada je danes sklenila, da se Urban Krajcar z dnem 9. 9. 2019 imenuje za državnega
sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Urban Krajcar je magister politoloških znanosti z večletnimi izkušnjami dela v državni upravi.
Med drugim je bil zaposlen v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
več let pa tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je bil v letih od 2013 –
2018 generalni direktor Direktorata za znanost. Pred imenovanjem za državnega sekretarja je
bil zaposlen v Splošni bolnišnici Celje.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve Srečka Zajca in
za vršilca dolžnosti na tem položaju imenovala Boštjana Pavlina
Vlada je na današnji seji sprejela predlog za razrešitev Srečka Zajca s položaja generalnega
direktorja Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo. V skladu s petim
odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar, pristojen za predlaganje
imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije predlaga razrešitev generalnega direktorja v
ministrstvu, ne glede na razloge. Minister za obrambo je v skladu s tem predlagal, da Vlada
Republike Slovenije z 31. avgustom izda odločbo o razrešitvi Srečka Zajca s položaja direktorja
Direktorata za obrambne zadeve.
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Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne
zadeve v Ministrstvu za obrambo imenovala Boštjana Pavlina. V skladu z drugim odstavkom 82.
člena in devetim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih je minister za obrambo
predlagal, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo o imenovanju Boštjana Pavlina za vršilca
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, in
sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar
največ za šest mesecev.
Vir: Ministrstvo za obrambo
Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko mag. Aleša
Mišmaša in za vršilca dolžnosti na tem položaju imenovala mag. Uroša Zorka
Vlada je na današnji seji sprejela predlog za razrešitev mag. Aleša Mišmaša s položaja
generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo. V skladu z
petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih je minister za obrambo predlagal, da
vlada z 31. avgustom 2019 izda odločbo o razrešitvi mag. Aleša Mišmaša s položaja
generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo.
Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambno
politiko na Ministrstvu za obrambo imenovala mag. Uroša Zorka. V skladu z drugim odstavkom
82. člena in devetim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih je minister za obrambo
predlagal, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo o imenovanju mag. Uroša Zorka za
vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za
obrambo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku,
vendar največ za šest mesecev.
Vir: Ministrstvo za obrambo
Vlada Mag. Kristino Kuhanec Tratar imenovala za vršilko dolžnosti generalnega
direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo
Vlada je na današnji redni seji Mag. Kristino Kuhanec Tratar z dnem 31. 8. 2019 razrešila s
položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo in jo z dnem
1. 9. 2019 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno
varstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku,
vendar najdlje do 29. 2. 2020.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada razrešila in imenovala dva nova predstavnika v SB "dr. Franca Derganca" Nova
Gorica
Vlada je na današnji redni seji sprejela Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca"
Nova Gorica.
V svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
se kot predstavnici ustanovitelja z dnem obravnave na seji vlade razrešita:
- dr. Metka Cerar,
- Anita Manfreda.
V svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
se kot predstavnici ustanovitelja z naslednjim dnem obravnave na seji vlade, za preostanek
mandata, do 20. 12. 2021, imenujeta:
- Nina Cek Perhavec,
- Mag. Kristina Kuhanec Tratar.
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Vir: Ministrstvo za zdravje
Direktor Šole za ravnatelje tudi v prihodnjem mandatu dr. Vladimir Korošec
Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju dr. Vladimirja Korošca za direktorja Šole za
ravnatelje za mandatno dobo štirih let (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023). Dr. Korošec vodi ta javni
zavod od leta 2015.
Na razpis za direktorja Šole za ravnatelje sta se prijavila dva kandidata, dr. Štefan Žun in dr.
Vladimir Korošec. Svet šole za ravnatelje je sprejel sklep, da se za direktorja Šole za ravnatelje
imenuje dr. Vladimir Korošec.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zato vladi predlagalo, da poda soglasje k
imenovanju dr. Vladimirja Korošca, rojenega 21. 10. 1955, za direktorja Šole za ravnatelje.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremembe v nadzornem svetu Sklada RS za nasledstvo
Vlada je na današnji seji predčasno razrešila dr. Ano Polak Petrič in Moniko Pintar Mesarič z
mesta članic nadzornega sveta Sklada RS za nasledstvo ter imenovala mag. Matejo Vraničar
Erman za novo članico in Gorana Kitića za novega člana nadzornega sveta sklada.
Ana Polak Petrič je odstopila z mesta članice nadzornega sveta sklada zaradi prevzema novih
delovnih zadolžitev kot veleposlanice RS na Japonskem. Monika Pintar Mesarič pa je z mesta
članice sklada odstopila, ker s 1. septembrom 2019 prevzema nove delovne zadolžitve kot
vršilka dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo.
Njuna naslednika v nadzornem svetu sklada Matejo Vraničar Erman in Gorana Kitića je vlada
imenovala za mandatno dobo petih let. Mandat začne teči z dnem imenovanja.
Nadzorni svet sklada tako sestavljajo naslednji člani:
- dr. Andrej Bertoncelj, predsednik, Ministrstvo za finance;
- Goran Kitić, član, Ministrstvo za finance;
- Igor Tavzes, član, Ministrstvo za finance;
- mag. Mateja Vraničar Erman, članica, Ministrstvo za zunanje zadeve;
- Tibor Hren, član, Banka Slovenije.
Vir: Ministrstvo za finance
Mnenje vlade o podelitvi državnega odlikovanja Republike Estonije predsedniku RS
Borutu Pahorju
Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja Republike Estonije z
nazivom Red verige križa Terre Mariane predsedniku RS Borutu Pahorju ter ga posredovala
Uradu predsednika Republike Slovenije.
Gre za najvišje odlikovanje, ki ga Republika Estonija podeljuje tujim državljanom kot zahvalo za
zasluge in dejavnosti v korist neodvisne estonske države.
Predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulajd želi predsednika RS Boruta Pahorja odlikovati
za njegova prizadevanja po krepitvi prijateljskih odnosov med Slovenijo in Estonijo.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
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